
Calvary Baptist Academy
COMPROMETIMENTO COM A EXCELÊNCIA 

PERFIL DA ESCOLA
Fundação: 1973

Reconhecimento da Escola: Michigan Christian  

School Association

Localização: Midland, Estado de Michigan, EUA

Clima da Cidade: Clima ameno 

Aeroporto: Midland International Airport

Cidade Próxima: Detroit 

Faculdades Próximas: Detroit University

Classe da Escola: Escola Privada para Meninos

Séries Oferecidas: do maternal à 12a. série

Séries para Alunos Estrangeiros: da 7a. à 11a. séries

Número de Professores: 38

Relação professor/aluno: 1:12

Qualificação dos Professores: 50% dos professores 

possuem o Mestrado ou diploma superior ao de mestrado.

Matérias de Advanced Placement: 2
Matérias de Menção Honrosa: 12 matérias

Cursos de Línguas Estrangeiras: Espanhol 

Acomodação: Casas de Famílias

GRADE CURRICULAR 
Todas as matérias básicas exigidas pela Secretaria de 

Educação do Estado de Michigan

O ALUNO IDEAL 
O aluno ideal para nossa escola é aquele que deseja 

utilizar seu tempo livre para se dedicar aos estudos de 

línguas estrangeiras.  

VANTAGENS DA ESCOLA
z  Localizada no centro de uma cidade de negócios que 
está se tornando próspera, a área é conhecida por seu 
clima ameno e fácil meios de transportes. A Michigan 
State University e outras importantes universidades 
estão localizadas nessa região.
z  É um excelente ambiente para o aprendizado de 
línguas. A escola Calvary utiliza-se da metodologia 
Rosetta Stone para ajudar no processo de aprendizagem 

de línguas estrangeiras.
z  Infraestrutura e instalações completas, 
assim como alto índice de aceitação 
nas universidades que são populares na 
região.
z  Possui cooperação com o Bryan 
College para utilização de aulas com 
créditos universitários.
z  Os cursos em linha do ensino médio 
do Estado de Michigan oferecem a 
oportunidade de escolher os seus 
próprios cursos de preferência para 
estudar no seu tempo livre, como você 
quiser.
z  Os alunos da Calvary Baptist Academy 
podem utilizar seus computadores para 
estudo em quaisquer períodos.
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INSTALAÇÕES DA ESCOLA
A Calvary Baptist Academy possui uma extraordinária 
estrutura física, que inclui quatro prédios para aulas, 
30 salas de aulas, um auditório com capacidade para 
800 pessoas, instalações avançadas para atividades 
musicais, um estádio, pistas para atletismo - tudo isso 
possibilitando que  alunos se exercitem de forma 
espiritual, acadêmica, artística e atlética. Acreditamos 
que os estudantes ficarão impressionados com a 
qualidade do corpo docente e técnico da escola. 
Os professores, que  têm uma forte convicção e 
experiência profissional, tornarão possível que cada 
aluno construa seu próprio futuro.

FACULDADES PRÓXIMAS
University of Auckland

Central Michigan University

Lawrence Institute of Technology

Detroit University

University of Michigan

Davenport University

FACULDADES NAS QUAIS NOSSOS EX-ALUNOS 
FORAM ADMITIDOS 
West Point Military Academy

University of Michigan

Michigan State University

Central Michigan University

Purdue University

  

NOTAS DO EXAME ACT 
Nos últimos cinco anos, a maior parte das notas  

tem sido registrada como sendo acima da média

CLUBES ESTUDANTIS
Sociedade de Menção Honrosa, Coral, Banda,  
Clube de Drama

MISSÃO DE ENSINO
A Calvary Baptist Academy oferece uma linha de estudos 
normal, porém, norteada pelo ponto de 
vista Cristão. Esforçamos-nos no 
sentido de estabelecer bons hábitos 
e comportamentos corretos, tanto no 
plano espiritual, como  também, mental, 
emocional e social.

Tendo em vista que a Calvary Baptist 
Academy é uma escola Cristã, acreditamos 
que o processo de formação abrange 
também a educação espiritual de maneira 
definitiva, o que proporcionará aos alunos 
uma compreensão Cristã fundamental de 
suas filosofias e responsabilidades. A formação 
dos alunos é considerada como sendo uma 
responsabilidade em conjunto com o seu 
próprio lar, a igreja e a escola.

ESPORTES
Seleção de Torcida, futebol, basquetebol e 

voleibol. 
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