hernando christian academy
Nos esforçamos para
oferecer nosso melhor
através de um preparo
consistente, aulas
relevantes e dinâmicas e
avaliações significativas.

PERFIL DA ESCOLA
Fundação: 1981
Missão da Escola: A MISSÃO da Hernando Christian Academy
é “Formar Líderes Com Conduta Cristã”. Isto é alcançado
através do ensino inserido em uma visão de mundo bíblica,
que influencia tanto as atividades acadêmicas quanto as
extracurriculares. Focamos no desenvolvimento completo de
cada aluno, o qual inclui seu compromisso pessoal e o ato de
servir a Jesus Cristo.
Informações sobre a Região: Situada na ensolarada Flórida
entre Tampa e Orlando, as duas principais regiões turísticas,
onde estão diversos parques temáticos, grandes centros de
compras e belas praias. O clima é quente o ano todo.
Condições para Matrícula: Não há
Exigências para Admissão: Os alunos precisam escrever uma
redação sobre si mesmos.
Acomodação: Casa de família
Número de Alunos: 270 (25-30 são estudantes estrangeiros)
Tamanho médio das turmas: 16 alunos, 25 no máximo
Nota média no SAT: 1100
Proporção Professor/Aluno: 8:1
A proporção professor/aluno é baixa para que os professores
possam dar atenção individual para
cada aluno.
Tipo de Escola: Mista
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INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA
A Hernando Christian Academy é devidamente
reconhecida pela AdvancEd (ACSI, SACS, NCA
e CASI), o que possibilita que os formandos
ingressem em faculdades e universidades
americanas. É há vários anos habilitada pelo SEVP
para emitir o formulário I-20. O campus da escola
está situado na área rural de Brooksville, em uma
área de 5,2 hectares, proporcionando um ambiente
saudável e puro para aprender e amadurecer.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Cursos de Colocação Avançada: A grade
curricular do ensino médio na HCA é um programa
preparatório para a universidade que baseia-se no
princípio que, nesta etapa do seu desenvolvimento
acadêmico, os alunos precisam participar do
processo de criação de oportunidades para o
aprendizado e devem tomar as rédeas da sua
evolução acadêmica. Dessa forma, os alunos
das disciplinas de matemática, ciências, história,
inglês e estudo bíblico se envolvem em atividades
que incluem diversos métodos de avaliação:
desde trabalhos de final de período, projetos
e apresentações orais e com multimídia, até as
tradicionais provas objetivas.

Florida

Aqueles alunos que visam ingressar na universidade e que desejem e
tenham aptidão para desafios acadêmicos maiores podem candidatarse para frequentar cursos para alunos avançados (honors) e cursos de
colocação avançada (Advanced Placement).
Sociedades de Menção Honrosa: NHS, NJHS e NEHS são programas da
National Association of Secondary School Principals (NASSP) destinados
a reconhecer os alunos que se destacam nas diversas séries.
Optativas: As disciplinas optativas incluem artes, música, grupo de
adoração, computação, web design e programação, espanhol 1 e 2,
investigação forense, anatomia, livro do ano, e diversas aulas disponíveis
através da Florida Virtual School.
Trabalho Voluntário: Um dia por ano, todos os alunos trabalharão nas
nossas comunidades. Os alunos são organizados em grupos de 10 a 15 e
trabalham em organizações sem fins lucrativos.
Segurança: A escola possui câmeras de segurança. Todos os alunos
participam de treinamentos de segurança mensais.
Computadores e Internet: Algumas salas de aula possuem
computadores. Há um carrinho com laptop que é levado para as salas de
aulas onde haja necessidade de pesquisa, também temos um laboratório
de informática e nossa biblioteca possui laptops com acesso à Internet.
Os alunos podem solicitar aos seus professores para irem até lá caso
precisem fazer alguma pesquisa. Além disso, as duas salas da diretoria
possuem computadores extras para pesquisa e para inscrição em
faculdades caso os alunos precisem de ajuda.
Atividades Extracurriculares: Piano da ACSI, Oratória da ACSI,
Soletração da ACSI, Coral, Irmandade dos Atletas Cristãos, Clube da
Lição de Casa, Estrelas da Matemática, Sociedade de Menção Honrosa
Nacional - Ens. Fundamental I, Sociedade de Menção Honrosa Nacional,
Sociedade de Menção Honrosa Nacional - Ens. Fundamental II, Aulas de
Piano, Contagem de Leitura, Embaixadores Estudantis, Grêmio Estudantil,
Monitoria, Aulas de Vocalização, Grupo de Adoração.
Oferece Inglês como Segunda Língua (ESL): Sim Aulas de ESL e
disciplinas regulares modificadas para estarem de acordo com a
proficiência em inglês de cada aluno. As modificações nas disciplinas
regulares vão sendo adaptadas à medida que o nível de inglês do aluno
melhore, até que ele seja capaz de cumprir com sucesso as disciplinas de
nível universitário.

Concede Diploma: Sim Você pode receber
créditos para o ensino médio e para a
universidade ao mesmo tempo. Um aluno no
último ano do ensino médio pode se formar
com seu primeiro diploma universitário (AA) no
mesmo mês que se forma com um diploma do
ensino médio.
Uniforme Escolar/Código de Vestimenta
da Escola: Sim. Os alunos não precisam usar
uniforme, ao invés disso, eles podem usar
qualquer marca de camisa tipo polo e calça ou
shorts de uma só cor.
Taxa de Aceitação pelas Universidades:
100% dos alunos que se formam na Hernando
Christian Academy preenchem os requisitos
para frequentar uma faculdade americana.
Nossos alunos já ingressaram em prestigiadas
faculdades e universidades, entre elas: Duke,
Yale, Wheaton e Cornell.

ESPORTES
Meninos: Tênis Masculino, Beisebol, Basquete e
Futebol
Meninas: Equipe Principal de Voleibol, Equipe
Junior de Voleibol, Líderes de Torcida, Basquete
Feminino, Tênis Feminino
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