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Perfil da Escola
Bem-vindos à Melbourne Central Catholic High School, uma 
escola onde os alunos tornam-se jovens cujas escolhas e 
decisões futuras influenciarão não apenas
suas próprias vidas, mas sim, nosso mundo.

Fundada em 1961, a MCC é uma instituição preparatória 
para a universidade com mais de 50 anos de tradição 
transformando jovens estudantes em adultos responsáveis e 
bem sucedidos. 

Os alunos da MCC estão cercados por um sólido ambiente 
de aprendizado, envolvem-se em atividades extracurriculares 
e têm acesso à excelentes oportunidades de liderança. Para 
aqueles que querem experimentar algo novo, ou gostam 
de esportes, a MCC proporciona aos alunos programas de 
formação esportiva bastante exigentes.

A MCC se esforça para ir de encontro às necessidades  
dos nossos alunos, mantendo-os em um ambiente de 
aprendizado seguro.

Nossas estratégias para fazer com que o mundo seja um 
lugar melhor incluem acabar com o bullying e a intimidação, 
oferecendo alternativas para os alunos falarem com adultos 
que estão dispostos a ajudar, e mostrando a conduta 
adequada por meio do bom exemplo.

A escola fica em Melbourne, Flórida, e os alunos da MCC 
podem visitar as diversas atrações da cidade, entre elas 
a praia, a 10 minutos de distância.   Melbourne possui 
diversas reservas naturais, como o Ritch Grissom Memorial 
Wetlands em Viera, a Sebastian Inlet State Recreation Area, 
e o Paradise Beach and Park. Matricular seus filhos na MCC 
High School é um ótimo investimento para o futuro deles.

Informações sobre a Escola
Fundação:1961  
Número de Alunos: 530 alunos
Relação Aluno/Professor: 11:1
Tipo de Escola: Mista
Disciplinas de Advanced Placement: 17 disciplinas de AP
Tamanho do Campus: 16 hectares
Notas no SAT: 10% melhores 2081
Reconhecimento Acadêmico: Blue Ribbon School
Atividades Extracurriculares: As atividades podem 
incluir os principais esportes, equipe de debate, grêmio 
estudantil, coral, teatro, literatura, idiomas 
Oferece Inglês como Segunda Língua (ESL): Não
Uniforme Escolar: Sim
Porcentagem de Aceitação nas Universidades: 100%
Cursos especiais: FIT Honors Diploma, 10 Honors 
Societies, Dual Enrollment (Eastern Florida State College)
Acomodação: Casas de Famílias
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Esportes
Outono: Cross Country, Futebol Americano, Golfe, Vôlei 
(somente feminino)
Inverno: Basquete, Futebol 
Primavera: Beisebol, Lacrosse, Softball, Tênis, Atletismo

Clubes
25 Clubes Estudantis. Os alunos que participam destes  
clubes têm a oportunidade de organizar eventos, participar 
de competições e mostrar seus talentos.

Formação Acadêmica
A exigente grade curricular preparatória para a universidade 
da Melbourne Central Catholic foi desenvolvida para preparar 
nossos alunos para admissão no ensino superior e para seu 
permanente desenvolvimento intelectual e moral. Antes de 
se formar, cada aluno deve concluir um programa abrangente 
que inclui inglês, matemática, ciências, estudos sociais, língua 
estrangeira, religião, ciência da computação e belas artes. uma 
vasta gama de cursos de advanced placement e honors é 
oferecida para cada disciplina.

Melbourne Central Catholic 
High School Honors Diploma
e Florida Institute of Technology 
Honors Diploma
Visando oferecer uma variedade 
de aulas intensivas de nível 
universitário para os alunos 
avançados, a Melbourne 

Central Catholic firmou parceria com o Florida Institute of 
Technology. Os alunos que optarem por frequentar as aulas 
do FIT podem conseguir créditos para a universidade sem 
nenhum custo a mais na mensalidade e podem qualificar-se 
para receber o Melbourne Central Catholic Honors Diploma.   

Sobre Melbourne, Flórida
• População (2014): 76.068
• Temperatura média anual: 27,5ºC

O que existe perto de Melbourne?  Aeroporto 
Internacional de Melbourne,  Melbourne Beach e South 
Beaches, Melbourne City Theater.

A uma hora e meia de carro de Orlando
• Aeroporto Internacional de Orlando
• Disney World
• universal Studios
• Cirque Du Soleil
• Sea World
• Medieval Times
• Blue Springs State Park

A duas horas de Daytona Beach:
• Nascar
• Daytona 500
• Main Street Pier
• Ponce de Leon Inlet
• Lighthouse e Riverfront Market Place

A três horas de carro de Tampa, onde você pode visitar:
• Busch Gardens
• Adventure Island
• Museum of Science and History
• Florida Aquarium

A pouco mais de três horas de carro de Jacksonville
A duas horas de carro de Miami

• university of Miami
• South Beach
• Port of Miami
• Miami Dolphins American Football Team


