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Inspirando o livre pensar, 
a liderança baseada em princípios e a 
humildade.

PERFIL DA ESCOLA 
Founded: 1966 
Missão da Escola: inspirar nos alunos 
o livre pensar, a liderança baseada em 
princípios e a humildade. 
Informações sobre a Comunidade: 

Winter Haven sediou jogos de pré-temporada da liga 
principal de beisebol por muitos anos, primeiro no estádio 
denison e mais tarde no campo de beisebol chain of lakes 
Ballpark. muitos dos maiores jogadores de beisebol da 
história jogaram na spring training Grapefruit league da 
Flórida, e passaram por Winter Haven para jogar.

Informações Importantes sobre a Escola 
A All saints Academy está situada na parte central do con-
dado de Polk, em Winter Haven, Flórida. A AsA estende-se 
por uma área de campo com 24 hectares com instalações 
para esportes e capela. O campus Bostick (pré-escola à 
5a série) abriga a escola Fundamental i Anne macGregor 
Jenkins e o centro de educação infantil louise Hizer. O 
campus Hampton (6a à 12a série) abriga nossa animada 
comunidade de estudantes do ensino Fundamental ii e do 
ensino médio.

Número de Alunos: Acima de 560 
Relação Professor/Aluno: 1:8 
Tipo de Escola: mista (meninos e meninas)

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Cursos de Colocação Avançada: 16 disciplinas. O pro-
grama lyceum scholars é um estudo por mérito que 
complementa nossa grade curricular preparatória para a 
universidade. ele vai além das expectativas e além da sala 
de aula ao oferecer para estudantes com altas habilidades 
(superdotados) a chance de analisar e produzir conteúdos 
com maior profundidade e amplitude.

ESPORTES
24 equipes em 14 esportes para alunos do ensino 
Fundamental ii e ensino médio 
Esportes de outono: cross country, Futebol Americano, 
Golfe, natação e mergulho, Vôlei, Futebol masculino ens. 
Fundamental, Animação de torcida  
Esportes de inverno: Basquete, Futebol  
ESPORTES DE PRIMAVERA: Beisebol, softball, tênis, 
lacrosse, Atletismo, Futebol Feminino ens. Fundamental
 
Atividades Extracurriculares: clube de diversidade 
cultural, irmandade de Atletas cristãos, conselho do 
código de Honra, Operação sorriso, clube de Reciclagem, 
equipe Acadêmica, sociedade de menção Honrosa, 
simulação do congresso - modelo Harvard, clube de 
Robótica, equipe de economia, Grêmio estudantil, tribunal 
Adolescente, Juventude no Governo, Grupo de dança, 
clube de Fotografia, clube de Artes. 
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NOSSO CORPO DOCENTE 
nosso corpo docente altamente qualificado promove 
a autodisciplina, inspira o entusiasmo e estimula 
o sucesso acadêmico e o bem estar de cada aluno. 
nosso corpo docente, os funcionários administrativos 
e de apoio trabalham juntos, em equipe, para inspirar 
nos alunos o livre pensar, a liderança baseada em 
princípios e a humildade.

Condições para Matrícula: O
Código de Vestimenta da Escola: casual 
Taxa de Aceitação pelas Universidades: 100% dos egressos 
do ensino médio desde a primeira turma a se formar em 1997
Quantidade de Idiomas Ensinados: 3 (espanhol, mandarim e 
Francês) 
Artes: Artes Visuais, dança, Orquestra de cordas, coral, teatro

NOTAS NO SAT
nota média no sAt: 1100. 
nos últimos cinco anos, a maioria das notas registradas são 
mais altas que a média.

GRADE CURRICULAR
nossa grade curricular exigente enfatiza uma habilidade de 
pensar no mais alto nível que inspira uma profunda fluência  
nos idiomas estrangeiros, em uma ou mais formas de arte, 
nas sutilezas da tecnologia atual, e no refinado processo de 
questionamento crítico. 
Os alunos realizam pesquisas independentes de nível 
universitário e colaboram em projetos multidisciplinares 
para encontrar soluções inovadoras para grandes problemas 
-- preparando-os para contribuir com determinação, 
engenhosidade e confiança na sociedade global.

z   inglês e Arte da linguagem z    matemática
z   Religião  z    idiomas
z   História e ciências sociais z    educação Física
z   ciências

BELAS ARTES
Artes Visuais e Performáticas nossos programas de 
Belas Artes em todas as séries (pré-escola à 12a série) são 
desenvolvidos para inspirar a criatividade e o entusiasmo já 
que os alunos vivenciam o sucesso e o crescimento pessoal 
através do contato com a arte. 

todos os anos, nossos alunos dançam, cantam, atuam, expõem 
e interpretam para a escola, a comunidade e órgãos do estado. 
Os músicos, dançarinos(as), atores/atrizes e artistas da All saints 
Academy são reconhecidos(as) na cidade e na região pelo 
sempre extraordinário nível de suas apresentações. 
seja participando como plateia interessada, ou exibindo seu 


