
CLASSIFICADA COMO UMA DAS 50 
MELHORES ESCOLAS SECUNDÁRIAS 
CATÓLICAS, COM UM EXCELENTE 
AMBIENTE DE FOCO EM LINGUAGENS 

PERFIL DA ESCOLA
Fundação: 1923
Reconhecimento da Escola: Secretaria de 
Educação do Estado de Ohio
Localização: Cidade de Tiffin, no Estado de Ohio, 
a 40 minutos de carro até o Lago Eire, que é um 
dos cinco Grandes Lagos da América do Norte.
Clima da Cidade: Temperaturas amenas e quatro 
estações distintas
Cidades Próximas: Cleveland, Columbus, Detroit
Aeroporto: Cleveland International Airport - (40 minutos 
de carro até Toledo)
Faculdades Próximas: Heidelberg University e Tiffin 
University
Classe da Escola: Escola Secundária Americana, Local, 
Católica e Particular 
Tipo de Escola: Mista (meninos e meninas)
Área do Campus: 4.047 m2
Séries Oferecidas: da 9a. à 12a. 
Séries para Alunos Estrangeiros: da 10a. e 11a.
População Escolar: 573 (164 no Ensino Médio)
Número de Professores: 22
Relação professor/aluno: 1:10
Qualificação dos Professores: 55% dos professores 
possuem Mestrado ou graduação superior ao Mestrado.
Média de Anos de Docência: 17 anos
Cursos de Línguas Estrangeiras: Espanhol e Francês
Matérias com Crédito Duplo: Os alunos podem fazer 

quatro matérias com crédito duplo
Cursos de Inglês para Estrangeiros: Professores 
de Inglês como Língua Estrangeira ministrarão aulas 
individualmente
Depois de formados: 100% dos alunos são admitidos 
nas faculdades
Acomodação: Casas de Famílias
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GRADE CURRICULAR
Todas as matérias exigidas pela Secretaria 
de Educação do Estado de Ohio.  A Escola 
oferece 12 matérias
Matérias com crédito para a Faculdade: Em 
cooperação com a Heidelberg University e a 
Tiffin University, a Escola oferece uma série 
de matérias com crédito para a faculdade. 
Os alunos podem fazer as matérias sem 
a necessidade de sair de casa, através de 
cursos em linha.

Cursos de Línguas Estrangeiras: Espanhol 
e Francês
Cursos em linha: História da Música 
Ocidental I e II, Apreciação Musical, Latim 
I, Espanhol III e IV, História Antiga Greco-
Romana I e II, Saúde, Teoria do Governo 
Americano, Cálculo, Economia Fundamental, 
Contabilidade, Sociologia, Finanças
 
UNIVERSIDADES PRÓXIMAS
Heidelberg University
Tiffin University
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O ALUNO IDEAL 
Os alunos ideais para 
nossa escola são aqueles 
que desejam estudar num 

ambiente que infunde simplicidade e modernidade, e que 
estejam interessados em educação à distância, em linha.

VANTAGENS DA ESCOLA
z Tiffin é uma cidade que mistura simplicidade e 
modernidade, oferecendo educação de alto nível de 
qualidade e localizada próxima a renomadas universidades 
como a Heidelberg University e a Tiffin University.
z A grade curricular da Calvert Catholic foi cuidadosamente 
definida e oferece muitos cursos à distância, em linha
z A Escola mantém cooperações com universidades locais 
e oferece uma série de matérias com créditos para a 
faculdade
z Classes com número reduzido de alunos, o que permite 
uma atenção mais individual por parte dos professores
z A Escola foi reconhecida como uma das 50 melhores 
escolas secundárias católicas da nação, por quatro anos 
consecutivos

ORGULHOS DA ESCOLA
Em 2011, o time de futebol americano da Calvert Catholic 
School ganhou o respeitável título de “Melhor Time 
Acadêmico” do Estado de Ohio, nos EUA. Os jogadores deste 
time obtêm uma média de 3,89 no GPA. 
A Escola tem um total de 18 times de estudantes, e ganhou 
por 31 vezes o campeonato da Liga MAL.
  
ESPORTES 
Futebol americano, seleção de torcida, cross-country, golfe, 
tênis feminino, futebol, voleibol, basquetebol, natação, luta, 
basebol, softball e atletismo

CLUBES ESTUDANTIS
Conselho Estudantil, Clube de Espanhol, Clube de Artes, 
Clube de Xadrez, Sociedade Nacional de Menção Honrosa, 
Comissão Espiritual, Clube do Anuário, Campeonato de 
Testes, Clube de Drama, Banda, Coral, Clube de Saúde  
e Bem-estar

AS 10 MELHORES RAzõES PARA VOCê 
ESCOLHER A CALVERT CATHOLIC HIGH SCHOOL
1.  Ambiente de aprendizagem acolhedor e solidário;
2.  Professores e funcionários dedicados e atenciosos;
3.  Ambiente de Escola pequena;
4.  Localizada em cidade pequena e segura;
5.  Suporte acadêmico e pessoal;
6.  Oportunidades de participar em clubes e 
 organizações; 
7.  Preparação para o ingresso em universidades;
8.  Grupo reduzido de alunos estrangeiros para  
 garantir-lhes maior imersão na língua inglesa;
9.  Perto de universidades de renome e cidades maiores;
10.  Localizada próxima a museus e atrações turísticas.
 

INSTALAÇõES DA ESCOLA
O campus da Calvert Catholic High School conta 
com instalações recentemente reformadas. Nossas 
salas de aulas estão no processo de adaptação 
e implantação da mais alta tecnologia que será 
utilizada em todas as matérias, promovendo assim a 
possibilidade de oferecer aos nossos alunos o que há 
de mais moderno. Há um novo centro de atividades 
estudantis reservados para atividades e centro de 
estudos. Todas as salas de aula estão equipadas com a 
tecnologia de smartboards, Apple IScreen, IPads, telas 
de plasma, dentre outras instalações de ponta, com 
o intuito de aprimorar a eficiência dos nossos alunos 
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