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A Escola Sierra Canyon oferece um ensino independente para formação 
de alta qualidade, que se destaca na Califórnia e em todo o país. Há uma 
grande variedade de cursos adiantados (Honors) e disponíveis de nível 
universitário (AP). Não há nenhum curso disponível de inglês como segunda 
língua (ESL). Os estudantes internacionais lucram muito com o currículo 
abrangente e rigoroso concebido para prepará-los para ingresso nas melhores 
universidades nos Estados Unidos e no exterior. O Coordenador de Estudantes 
Internacionais da Sierra Canyon atua como orientador universitário para 
todos os estudantes internacionais, ajudando-os na apresentação de pedidos 
de matrícula nas faculdades e no preparo para as provas do TOEFL e SAT. 

RESUMO DOS FATOS

Data de fundação: 1978

Fundadores: Mick Horwitz e Howard Wang

Diretor da escola: Jim Skrumbis

Localização: Los Angeles, Califórnia

Área das instalações: 35 acres 

Matrículas nos cursos mais avançados (7a-12a série): 550 

Estudantes internacionais: 11% 

Países representados: Brasil, China, Montenegro,  

 Rússia, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã

Tamanho médio das turmas: 14; relação de 10:1 entre  
 estudantes/professores  

Nota no SAT dos primeiros 10%: 2220

Cursos adiantados (Honors): 31

Cursos de nível universitário (AP): 23

Patrocinando uma Comunidade de Excelência

Um ambiente dinâmico de aprendizagem

Senhor Sergio Ribeiro 
Coordenador de Estudantes Internacionais
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 Los Angeles, CA

Alojamento: Residência limitada no campus e 
em casa de família da 8a à 12a série (estudantes 
internacionais da 7a série podem se matricular em 
Sierra Canyon se morarem nas imediações com um 
dos pais ou parentes).

Ano letivo:  Do final de agosto ao início de junho

Férias:
Férias no inverno - duas semanas no final  
 de dezembro
Férias na primavera - duas semanas no final  
 de março

O horário escolar é das 8 às 15 horas, de segunda à quinta-feira e das 8 às 
14h15 às sextas-feiras.  Os estudantes têm a oportunidade de participar de 
inúmeros clubes e esportes nas suas instalações, além de tirar proveito das 
ofertas de arte, cultura, entretenimento e atletismo (caminhada, esqui, surfe  
e golfe) na Grande Los Angeles e áreas próximas. 

A Escola Sierra Canyon está situada no setor noroeste de Los Angeles, bem 
perto de Hollywood, Beverly Hills, Estúdios da Universal e das famosas 
praias de Malibu e Venice. Os estudantes internacionais gostam muito do 
belo campus da Escola e seus arredores, da vizinhança segura do campus e do 
fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Los Angeles. Há um programa de 
estadia em casa de família bem definido, administrado por um coordenador 
de estudantes internacionais de grande experiência. As famílias que oferecem 
suas casas para estadia são entrevistadas extensivamente antes da sua seleção  
e atribuição aos estudantes internacionais.  

A Escola Sierra Canyon é credenciada pela WASC (Associação Ocidental de 
Escolas e Faculdades), NAIS (Associação Nacional de Escolas Independentes), 
NACAC (Associação Nacional de Orientação para Admissão às Faculdades) 
e CJSF (Federação de Bolsas para 'Juniors' na Califórnia), sendo membro da 
Cum Laude Society e com uma seção da National Honor Society.



Sierra Canyon School
20801 Rinaldi Street
Chatsworth, CA 91311 USA
www.sierracanyonschool.org
Fax: 818.534.0499
Phone: 818.882.8121
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UNIVERSIDADES FREQUENTADAS POR ALGUNS DIPLOMADOS
Boston College
Brown University
California Institute of Technology
Columbia University
Cornell University
Darthmouth College
Duke University
Georgetown University
Harvard University
Johns Hopkins University
New York University
Northwestern University
Pomona College

Os estudantes da sétima série têm direito à admissão se pretenderem morar nas 
vizinhanças com um dos pais ou parente.  Os estudantes da 8a à 12a série podem 
participar no programa da Sierra Canyon de estadia em casa de família ou morar 
em alojamento limitado no campus.  Podem-se preencher e entregar os pedidos 
de admissão on-line em: www.sierracanyonschool.org. Em caso de dúvidas, os 
estudantes podem entrar em contato com Amy Calvert, Diretora de Admissão, 
em acalvert@sierracanyonschool.org.

Os seguintes itens são obrigatórios como parte do pedido de matrícula na  
Sierra Canyon:

• Pedido de matrícula na Escola Sierra Canyon preenchido on-line 

• Formulário suplementar ao pedido de matrícula para estudantes   
 internacionais (disponível via download no website)

• Pedido de inscrição de estudantes internacionais para estadia em casa de  
 família (disponível via download no website para estudantes matriculando  
 na 8a à 12a série) 

• Aplicação para estadia em casa de família (disponível via download no   
 website para estudantes matriculando na 8a à 12a série) 

• Histórico(s) escolar(es) oficial(is) - É obrigatório o envio das notas nos dois  
 anos anteriores e no ano letivo em curso diretamente da escola do candidato  
 para a Escola Sierra Canyon.

• Três cartas de recomendação oficiais - Os estudantes deverão apresentar  
 as seguintes recomendações: Um professor de matemática, um professor  
 de inglês e um professor de escolha do aluno.  É obrigatório o envio destas  
 recomendações por correio, fax ou e-mail diretamente pela escola do   
 candidato para a Escola Sierra Canyon.

• Teste oficial padrão - Os estudantes devem apresentar um dos seguintes  
 testes, caso o inglês seja a segunda língua do candidato:
  TOEFL—sendo preferíveis notas superiores a 72
  Junior TOEFL – sendo preferíveis notas superiores a 60
  SLEP – sendo preferíveis notas superiores a 58

Apresentar traduções em inglês de todos os documentos.  Após recebimento 
completo do pedido de matrícula, será marcada uma entrevista via Skype  
com o aluno.

A Escola Sierra Canyon emite vistos I-20 para estudantes matriculados após  
o recebimento do seu sinal de inscrição.

ESTUDANTES BRASILEIROS
A Escola Sierra Canyon associou-se à Three W International para matricular 
estudantes da Brasil, da 7ª à 12ª série. As inscrições para admissão somente 
podem ser submetida à Escola por meio da Three W. Elas não podem ser 
submetidas diretamente à Escola Sierra Canyon pelos candidatos. Para perguntas 
ou solicitação de inscrição, favor contatar a Three W:

Three W Brazil 
Telefone: 11-3280-5438 
E-mail: nataliaw@threew.us

REQUISITOS PARA MATRÍCULA
A Sierra Canyon tem o compromisso de incutir curiosidade intelectual 
nos estudantes e proporcionar uma excelente formação que servirá 
como base para a sua vida.  Os estudantes são desafiados a atingirem o 
seu pleno potencial, individualmente e como parte de uma comunidade.  
O desenvolvimento criativo, social, emocional, físico e ético é fortemente 
incentivado dentro do programa acadêmico.  Professores especializados 
transmitem um plano de estudo inovador, para turmas pequenas em um 
ambiente dinâmico.

31 cursos adiantados  
 (Honors), inclusive
Álgebra
Arquitetura
Biologia
Cálculo
Química
Engenharia 
Inglês
Produção de filmes
Francês
Geometria
Latim
Física
Preparatório para cálculo
Espanhol
Trigonometria

23 cursos de nível universitário  
 (AP), inclusive
Governo dos Estados Unidos
História dos Estados Unidos
Biologia
Cálculo
Química
Ciência computacional 
Economia
Inglês
Ciência ambiental
História da Europa
Francês
Latim
Música
Física
Espanhol
Estatística
Arte

Cursos especiais
Arquitetura
Orquestra de câmara
Codificação computacional
Engenharia
Ciência forense
Inovações em tecnologia

Atletismo
Beisebol
Basquetebol
Cheerleading 
Cross-country
Dança
Golfe
Lacrosse
Futebol
Softbol
Natação
Tênis
Atletismo
Vôlei
Luta livre

Clubes e atividades
Clube de artes
Clube do livro
Clube de xadrez
Liderança comunitária
Clube de engenharia
Clube ambiental
Festival de cinema
Julgamento simulado
Oratória e debate
Clube do Mercado de Ações
Governo estudantil
Jornal estudantil
Clubes de voluntários

PLANO DE ESTUDO

Pratt Institute
Stanford University
University of California, Berkeley 
University of Pennsylvania
University of Southern California
Vassar University
Wesleyan University
Yale University



Sierra Canyon School
Los Angeles, California USA
www.sierracanyonschool.org

Escola Sierra Canon
Anuidade para o período de 2015-16:

9a à 12a série com estadia em casa de família: 
US$ 65.250 + US$ 2.000 de taxa de emergências

A anuidade é para um ano letivo e inclui a taxa do 
agente, livros, seguro médico, refeições (café da 
manhã & jantar na estadia em casa de família + US$ 
900 na conta de almoço do campus), transporte 
de ida e volta à escola, taxas do programa (viagens 
de campo obrigatórias), e visto I-20.  Não inclui as 
despesas pessoais.

7a à 8a série sem estadia em casa de família: 
US$ 59.450 + US$ 2.000 de taxa de emergências

A anuidade é para um ano letivo e inclui livros, seguro 
médico, refeições (café da manhã e jantar na estadia 
em casa de família + US$900 na conta de almoço do 
campus), transporte de ida e volta à escola, taxas do 
programa e I-20.  Não inclui as despesas pessoais.


