
	
	

Bishop Kearney High School

Discussões em sala de aula são 
muito importantes na Bishop 
Kearney, e seus métodos de 
ensino são bem parecidos 
com as experiências vividas 
nas faculdades.

Perfil da escola:
fundação: 1962
Tipo de escola: Escola secundária americana, católica, 
particular e mista.
localização: Região de Rochester, no Estado de Nova York
Área do campus: 10.000 m2 
relação Professor/aluno: 1:22
Taxa de admissão nas faculdades: 100%
acomodação: Casa de família
População escolar: 500
Web site da escola: www.bkhs.org
 
dados dos recém-formados
Taxa de conclusão: 100%
70% entraram para universidades com cursos de 4 anos de 
duração
29% entraram para faculdades com 2 anos de duração
1% entrou para academias militares
58% obtiveram diplomas de Advanced Regents 
42% obtiveram diplomas comuns

Fazer tudo 
bem feito.

Alunos graduados obtiveram bolsas de estudo 
totalizando 8 milhões de dólares americanos

faculdades e uNiversidades Para 
Nossos ex-aluNos
Boston College 
Boston University
Cornell University  
Duke University
West Point Military Academy
Rochester Institute of Technology
University of Philadelphia
Johnson and Wales University
Michigan State
Notre Dame
Saint Laurence University
New York State University, Buffalo
New York State University, Potsdam
Florida Air Force Military Academy

Grade curricular
Todos os cursos básicos exigidos pelo Estado de 
Nova York
Várias matérias eletivas
cursos preparatórios para a faculdade: 
habilidades de comunicação, pesquisas 
vocacionais e de percursos profissionais, 
liderança e ética, gestão de finanças pessoais, e 
justiça social.
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Nova York11 cursos de aP (advanced 
Placement): língua e redação, 
literatura e redação, literatura 
espanhola, cálculo, estatística, 
biologia, química, história européia, 
história americana, governo 
americano.

caracTerÍsTicas do eNsiNo
Ambiente de alta-tecnologia: utilização da tecnologia de 
smartboards que incorpora ao ensino materiais com software 
avançados, recursos online e de multimídia. A distribuição de 
computadores laptop para todos os alunos permite que os 
alunos aprendam como utilizar os recursos tecnológicos durante 
suas aprendizagens. A escola tem seu próprio canal de televisão 
e contrata professores profissionais para ensinar como produzir 
notícias. Os alunos transmitem notícias diariamente, portanto, 
é apropriada para aqueles que têm interesse em jornalismo. 
As aulas duram 75 minutos para assim ajudar no enfoque da 
matéria lecionada. São 4 matérias por dia, que se repetem a 
cada dois dias. Existem várias maneiras de participar das nossas 
aulas, tais como palestras, aprendizagem colaborativa, estudos 
de caso em grupos, pesquisas na internet, discussões em grupos, 
apresentações individuais e de trabalhos, assim como simulação 
de casos. Tudo isso contribui para que os alunos aprendam de 
forma independente, com vistas ao futuro e expressando-se 
proativamente.
 
aTividades esPorTivas:  Futebol americano, futebol, 
atletismo, basquetebol, hóquei no gelo, boliche, basebol, golfe, 
lacrosse, softball, e vôlei.
  
cluBes esTudaNTis:  Jovem Embaixador, Anistia Internacional, 
Clube de Arte, Banda Musical, Clube de Negócios, Clube de 
Xadrez, Coro, Clube de Arte Dramática, Clube de Engenharia, 
Clube do Meio Ambiente, Grupo Folclórico, Futuros Professores 
da América, Clube Essencial (Key Club), Clube de Revista Literária/
Inglês, Mentores, Clube Multicultural, Sociedade de Menção 
Honrosa Nacional, Jornal, Odyssey of the Mind (Olimpíadas 
Intelectuais), Grupo de Percussão, Clube do Pôster, SADD (Apoio 
Psicológico), Clube de Ciência, Clube de Esqui, Oratória e Debate, 
Conselho Estudantil.

Bishop Kearney High School

as 10 razões PriNciPais Para um 
esTudaNTe Brasileiro escolher a  
BishoP KearNeY hiGh school
z	 US$ 3 milhões investidos em tecnologia nas salas  
 de aula, o que faz com que a Bishop Kearney  
 seja a escola mais avançada tecnologicamente  
 no estado de Nova Iorque.
z	 Médias altas na pontuação nos exames de SAT/ 
 ACT; 100% de admissão nas faculdades, e muitos  
 cursos de Advanced Placement.
z	 Cada aluno recebe um computador laptop  
 e possui uma conta de endereço eletrônico da  
 própria escola.
z	 Estúdio de televisão no próprio campus, que  
 transmite ao vivo, todos os dias.
z	 Localização privilegiada no norte do Estado de  
 Nova Iorque (EUA), a uma hora de distância de  
 carro de Niagara Falls, Canadá, e a quatro horas  
 da Cidade de Nova Iorque.
z	 Distingue-se por ter ex-alunos famosos,  
 incluindo a primeira astronauta a comandar uma  
 viagem espacial.
z	 Dezenas de clubes, times atléticos e atividades  
 recreativas no campus (quadras de tênis,  
 campos de futebol, softball, baseball e futebol 
 americano).
z	 Um grande campus de 10.000 m2, situado a  
 1.6 km ao sul do Lago Ontário, e apenas a uma  
 quadra de distância de vários restaurantes e  
 áreas de comércio.
z	 Uma experiência de 51 anos prestando   
 excelentes serviços acadêmicos a mais de 11.000  
 alunos e orgulhando-se dos muitos ex-alunos  
 famosos, como a primeira astronauta a  
 comandar uma viagem espacial.
z	 Os alunos graduados pela Bishop Kearny têm 
 sido aceitos em centenas de universidades  
 de renome, incluindo a Cornell, Yale, Harvard, 
 Notre Dame, Princeton, New York University, 
 Johns Hopkins, Dartmouth, Syracuse, e Duke.
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