
A Immaculata Academy é uma escola secundária, católica 
e particular, de preparação para a faculdade que se dedica 
à educação de jovens meninas fundamentada em valores 
Franciscanos.

Com um ambiente familiar, nosso objetivo é que cada uma 
dessas nossas alunas maximize seu potencial acadêmico, 
espiritual e pessoal, e para que possa ser um instrumento de 
importantes mudanças positivas na sociedade.

NoSSoS CoNCeIToS
A Immaculata Academy oferece a cada aluna atmosfera e 
atitude favoráveis à aprendizagem bem sucedida através da 
agregação de valores Franciscanos.
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Nossa Missão

GrAde CurrICulAr
Cursos AP (Advanced Placement): História Americana, Inglês, Química, 
Biologia, Governo, Desenho, Escultura.
Cursos de Menção Honrosa: Inglês 9, 10, 11, Global 10, Química, Biologia, 
Espanhol, Francês, Economia
Cursos de língua estrangeira: Espanhol, Francês, Latim
Cursos com Crédito para a Faculdade: Cálculo, e oportunidades nas 
faculdades vizinhas

PerFIl dA eSColA
Fundação: em 1928 pelas Irmãs Franciscanas de São José

localização: Hamburg, Nova York

Credenciamento:  Devidamente credenciada pela New York 
State Department of Education Board of Regents, Middle States 
Association of Colleges and Secondary Schools, IPad e E-Reader 
Programs.

Número de alunos: 203

Tipo de escola: Escola secundária para meninas

Área do campus: 100.000 m2
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CluBeS eSTudANTIS
Belas Artes e literatura
 Peças e Apresentações de 
 Primavera e de Natal
 Coro de Câmara Bella Voce
 Clube de Arte
 Jornal Estudantil
 Revista Literária
 Musical

organizações Acadêmicas
 Julgamento Simulado
 Clube da Biblioteca
 Clube das Línguas do Mundo
 Sociedade dos Jogos

esportes disponíveis
 Golfe
 Badminton
 Boliche
 Futebol
 Cross Country
 Corrida
 Voleibol
 Basquetebol
 Softball
 Clube de Tênis
 Clube de Corrida de Quadra

Nova York

AluNAS GrAduAdAS
Taxa de admissão em Faculdades e universidades: 
100%

universidades Famosas onde nossas graduadas 
foram admitidas: Syracuse, Notre Dame, University of 
PA (Wharton), NYU, Duquesne, Michigan State

Quantia referente às bolsas escolares obtidas pelas 
alunas graduadas: 3,9 milhões de dólares americanos 
para 51 alunas graduadas (2010-2011)

CorPo doCeNTe
Taxa de professor por aluna: 1:13

Média de tempo de experiência docente: 18 anos

Qualificação do corpo docente: Mestrado, 
Especialização em Educação com Certificados de 
Bacharel em Artes e Ciências (B.S./B.A), assim como 
Certificações em Estudos Pastorais. 

INSTAlAçõeS dA eSColA
A Immaculata Academy, que é uma academia 
católica preparatória para a formação superior para 
jovens mulheres, está localizada num campus de 
100.000 m2, em Hamburg, no Estado de Nova York, 
logo ao sul da cidade de Buffalo, também no Estado 
de Nova York. O prédio de dois andares possui três 
laboratórios de ciências com tecnologia de ponta, 
assim como um auditório equipado com sistemas de 
iluminação e som para peças teatrais. As alunas têm 
acesso a um laboratório de informática equipado 
com 20 computadores e 14 computadores adicionais 
na Biblioteca da escola. Cerca de 205 alunas têm 
acesso a mais de 15 clubes e 11 times esportivos. 
Nós temos um ginásio, campos de softball e basebol, 
uma pista de corrida de 400 metros, uma trilha de 
3,2 milhas para cross-country, assim como acesso 
a campos de futebol comuns nas faculdades. Tem 
uma relação de professor-aluno de 1:13, o que torna 
possível uma atenção especial, mais personalizada 
e que está disponível diariamente, antes ou depois 
das aulas, além dos debates em salas de aulas. Um 
ambiente familiar é também oferecido para todos 
aqueles envolvidos com a escola, o que garante que 
nossa escola seja o lugar ideal para jovens mulheres 
crescerem tanto no âmbito acadêmico, quanto 
pessoal e espiritual. 
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