
4012 Chico way Nw, Bremerton, wA 98312  z  Phone: USA 1+ (360) 377.7700    

CROSSPOINT ACADEMy

NOSSA MISSÃO NAS GATEwAy CHRISTIAN SCHOOLS 

é NOS UNIRMOS AOS PAIS PARA FORMAR ALUNOS 

COM EXCEPCIONAL COMPETÊNCIA ACADÊMICA, 

DESENVOLVIMENTO DO CARÁTER VALIDADO PELA  

CONDUTA, E UMA GRANDE CAPACIDADE DE LIDERANÇA 

PerFil Da eSCola 
Fundação: 1974 
localização: Bremerton, washington (a 1 hora do centro de Seattle) 
área do campus: 2,8 hectares 
Séries: Jardim de infância ao 12º ano
Tipo de escola: Para meninos e meninas, Mista  
número de alunos: 266 (ensino médio: 166) 
número de professores: 32 
Professor por aluno: 1 para 8 
experiência média de ensino: 13 anos 
escola certificada por: Northwest Accreditation Commission 

CUrrÍCUlo 
Todas as disciplinas de Ensino Geral (GE - General Education) 
determinadas pela Secretaria de Educação do Estado de washington 
5 disciplinas de Colocação avançada (aP): Cálculo, História Americana, 
Estatística, Governo, Ciências Políticas. 
Disciplinas que concedem crédito para a universidade: Aulas mistas 
com a Central washington University e a Northwest Nazarene University. 

Possui: Oratória, redação em inglês, literatura criativa, teatro, 
Shakespeare condensado, conversação, artes, pintura, técnicas de 
encenação

COM UM PROGRAMA DE 

ESTUDOS POLIVALENTE QUE 

INCLUI FORMAÇÃO ACADÊMICA 

ESTIMULANTE, ESPORTES, MÚSICA, 

ARTES E VALORES CRISTÃOS, O 

CORPO DOCENTE DA CROSSPOINT 

CONSEGUE OFERECER UM ENSINO 

ABRANGENTE 

Idiomas: Espanhol I-IV, Inglês como Segunda 
Língua (ESL) 
Curso de Verão (3 semanas): ajudar os alunos 
a se socializarem com a cultura americana e 
se adaptarem ao idioma. 

PÚBliCo-alvo 
Estudantes que queiram viver uma vida 
cristã ativa, sadia e significativa enquanto 
aprendem em um ambiente de excelência 
acadêmica. Um aluno que faça parte das 
Gateway Christian Schools representa 
a escola dentro e fora do campus. Suas 
atitudes e suas condutas devem conduzi-los 
à maturidade cristã. 



a Costa oeste/washington

CROSSPOINT ACADEMy

O aluno interessado em ingressar na instituição será avaliado 
com base no seu histórico escolar, referências sobre seu 
comportamento, questionários de admissão, entrevista e 
avaliação da capacidade de atuar de maneira satisfatória nas 
Gateway Christian Schools. 

eSPorTeS 
O programa de Esportes da Crosspoint coloca nossos alunos-
atletas em um ambiente competitivo que promove que eles 
desenvolvam a integridade, o compromisso, e o trabalho em 
equipe. Os esportes são um prolongamento da sala de aula 
que estimulam nossos alunos-atletas a aprenderem a lidar com 
suas habilidades, com o tempo e com o espírito esportivo no 
desenvolvimento de hábitos para a vida toda, e com uma visão 
de mundo baseada na bíblia. 

Nosso programa de Esportes está fundamentado em: 
Integridade na formação acadêmica, postura e espírito 
esportivo dos alunos. 

Compromisso com Deus, a família, a escola, o esporte e o time. 

Trabalho em Equipe desenvolvido através do respeito com os 
treinadores e colegas de time, apoiando uns aos outros em 
todos os aspectos da vida de aluno-atleta. Futebol, basquete, 
cross country, golfe, vôlei, atletismo. 

ClUBeS e aTiviDaDeS 
• Clube de artes • Pintura de mural
• Filosofia • Fotografia
• Xadrez • Computação
• Livro do ano • Matemática
• Conselho estudantil • Boa forma
• Ateliê • Linguagem de sinais 
• Sociedade de Menção Honrosa Nacional


