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LOCALIZAÇÃO
A escola Pleasant Hill Adventist 
Academy está localizada em 
East Bay, na Califórnia, a leste da 
Baía de São Francisco, uma área 
próspera economicamente. Base 
para a indústria de eletrônicos e 

TI conhecida mundialmente, o Vale do Silício está situado 
aqui, com empresas famosas como a Apple e o Google. 
Além disso, muitos institutos e empresas famosas 
possuem suas matrizes ou escritórios aqui. É onde ficam 
a AT&T (maior provedor de telecomunicações nos EUA), o 
Serviço Postal dos EUA, o Departamento de Energia dos 
EUA, o laboratório Nacional Lawrence Livermore, a matriz 
da Chevron - maior empresa de energia do mundo, o 
maior varejista de alimentos e remédios - Safeway, o Bank 
of America, a PG & E, Wells Fargo, um dos líderes mundiais 
na fabricação e distribuição de produtos de consumo 
- Clorox, Dreyers, o Pixar Animation Studios (Pixar, Carros, 
Up: Altas Aventuras, Toy Story, Ratatouille, Os Incríveis). 
ANG., o grupo de varejo Mervyn’s, para citar apenas 
alguns! 

As universidades famosas que ficam próximas à escola 
são: University of California-Berkerly (a 26 quilômetros 
da escola); California State University-East Bay e Stanford 
University. 

O entorno da escola é ideal para estimular o aprendizado. 
A famosa ponte Golden Gate de São Francisco fica a 
37 km da escola. A escola está localizada a apenas 30 
minutos do Parque Nacional de Yosemite, a 20 minutos do 
Lago Tahoe e a uma hora da costa do Pacífico. Há resorts 
de esqui a 1 hora e meia de distância. 
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PERFIL DA ESCOLA 
Fundação: 1953 
Tipo de Escola: Mista
Localização: A leste da Baía de São Francisco, Califórnia, a 
apenas 25 minutos do centro de São Francisco 
Área do campus: 7,2 hectares 
Séries: Jardim de infância ao 12º ano 
Número de alunos: 135 
Proporção entre meninos e meninas: 1:1 
Estudantes estrangeiros: 4 alunos (da Coreia) 
Número médio de alunos por turma: 15 a 20 alunos 
Número de professores: 14 
Professor por Aluno: 1 para cada 11 alunos 
Acomodações: Casa de família 
Formação dos Professores: Nossos professores  
possuem mestrado e/ou doutorado com em média  
20,5 anos de carreira 
Escola acreditada por: Associação de Escolas e 
Faculdades da Costa Oeste (The Western Association  
of Schools and Colleges). Associação de Acreditação das 
Escolas, Faculdades e Universidades Adventistas  
do Sétimo Dia 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Disciplinas Básicas do Ensino Médio no estado 
da Califórnia são pré-requisito Disciplinas A-G da 
University of California, Alunos que receberam o 
Certificado de Preparatório para a Universidade ou o 
certificado de graduação com honras estão aptos para 
corresponderem.  
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A Costa Oeste/Califórnia ao mínimo exigido para ingresso na University of 
California e California State University. Língua Estrangeira: 
Espanhol. Disciplinas Avançadas: História do Mundo, 
História Americana, Estudo do Governo, Economia, Física, 
Biologia, Química, Teologia, Matemática, Artes, Inglês, 
Música e Auxílio com o Idioma 

PROGRAMA UNIVERSITÁRIO ANTECIPADO 
A PHAA trabalha em conjunto com a Diablo Valley 
Community College, o que torna possível que os alunos 
da PHAA tenham acesso a disciplinas universitárias 
enquanto estão no ensino médio, e com isso 
recebam créditos para a universidade. Dependendo 
da competência individual de cada aluno, todas as 
disciplinas ofertadas pela Diablo Valley Community 
College estão disponíveis para serem cursadas pelos 
alunos da PHAA. Os professores irão trabalhar com cada 
aluno separadamente, dependendo da disponibilidade 
de tempo e dos resultados acadêmicos, e irá escolher o 
número adequado de matérias para estudar. 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS (A-G) 
Para garantir que os calouros sejam da melhor qualidade, 
aulas das disciplinas A-G são necessárias para ingressar 
na University of California e na Cal State University. Os 
alunos que concluem o Programa de Estudos A-G e 
atingem uma média geral acima de C estão aptos para 
se inscreverem em qualquer uma destas universidades. 
A-G são as disciplinas fundamentais das escolas de 
ensino médio da Califórnia, elas abrangem 15 disciplinas 
preparatórias para a universidade e 3 disciplinas 
optativas. 
Existem sete áreas de concentração: 

A.  História/Estudos Sociais (2 anos; História do   
 Mundo e História Americana durante um ano 
 cada) 
B.  Inglês (4 anos) 
C.  Matemática (pré-requisito 3 anos, optativa  
 4 anos, inclui Álgebra I e II e Geometria) 
D. Ciências: (pré-requisito 2 anos, optativa 3 anos. 
 Pelo menos duas das disciplinas devem ser 
 Física, Química ou Biologia) 
E. Língua Estrangeira (Além do Inglês: pré-requisito  
 2 anos, optativa 3 anos); 
F.  Artes Visuais/Arte Performática (1 ano) 
G. Cursos Preparatórios para a Universidade: 1 ano 

PROGRAMA DE AUXÍLIO ACADÊMICO 
Objetivo: Auxiliar os alunos a melhorarem sua 
competência na língua inglesa, a se organizarem com 
a lição de casa e ajudá-los nas matérias nas quais 
encontram dificuldade. Melhorar a comunicação e a 
interação com os professores de cada matéria. 
1. Comunicação em inglês Consolidar o que o aluno  já 
sabe e fornecer oportunidades para praticar conversação 
em inglês. Melhorar a autoconfiança dos alunos e 
estimulá-los a se aprimorarem. 
 2. Verificação da Lição de Casa: Verificar a lição de 
casa/lição de casa online do aluno para assegurar que ele 
esteja ciente do prazo de entrega.   

3. Materiais Complementares: Fornecer materiais 
complementares da disciplina impressos ou online para ajudar 
os alunos a fazerem a lição de casa ou para aclarar o que os 
alunos aprenderam durante a aula.  
4. Monitoria: Trabalhar com o professor da disciplina 
ajudando os alunos a solucionarem suas dificuldades no 
inglês ou em outras matérias.  
5. Atualizações frequentes: Manter a família hospedeira 
informada sobre a evolução acadêmica do aluno. 
6. Leitura depois do Horário de Aula: Auxiliar os alunos do 
3o ano do ensino médio (11o ano) com atividades de leitura 
depois do horário de aula. 
7. Preencher documentação: Todos os documentos acima 
ficam bem conservados por um especialista. 

CLUBES E ATIVIDADES 
Associação dos Alunos Ciclismo  Horta 
Excursões  Passeios de Música 
Passeios de Trabalho Voluntário  Viagens Missionárias 
Senado Estudantil  Rugby Futebol 
Basquete  Softball 
Saxofone Orquestra  Coral 
Ping-Pong  Clube dos Sinos 
Revista Anual da Escola 

ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
A PHAA é conhecida por seus 
programas de música e de 
esportes.  Além do coral e da 
orquestra, a escola também 
possui uma banda de música 
fixa. A grande quantidade 
de clubes e atividades 
extracurriculares estimula 
os alunos a participarem. 
Os alunos desfrutam de: 
voluntariado, treinamento ao ar 
livre e horticultura. O número 
pequeno de alunos por professor 
e a grande diversidade cultural 
atraem muitos alunos. 

ESPORTES
Os clubes esportivos precisam e atletas profissionais ou ex-
atletas olímpicos para treinamento em esportes como rugby, 
basquete, futebol e ping-pong. O time de basquete da PHAA já 
venceu muitos campeonatos em competições locais. Esportes 
para meninos: Basquete, Futebol, Ping-Pong, Rugby. Esportes 
para meninas: Basquete, Futebol, Rugby, Ping-Pong e Vôlei 
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