Sturgis Charter Public School

Uma Escola Mundial de Bacharelado Internacional

Anuncia o período de matrículas
De 30 de novembro de 2018 a 11 de Janeiro de 2019
Para alunos de 9a e 10a séries
Para o Ano Letivo de 2019-2020

Inscreva-se Online: www.sturgischarterschool.org/about/admissions.html
Fichas de inscrição disponíveis em, Inglês, Português e Espanhol. Se desejar, podemos enviar a ficha pelo correio ou
você pode buscar pessoalmente na secretaria da escola, East Campus (Main St). Qualquer dúvida, E-mail
rtodoroff@sturgischarterschool.org ou ligue 508-778-1782.

Para conhecer mais sobre a Sturgis, atenda a uma de nossas Sessões Informativas opcionais que
serão oferecidas nas seguintes datas:

Dezembro, dias 6, 12 e 18, & Janeiro dia 7 e 23 às 7:00 da noite
Todas as Sessões Informativas serão no 529 Main Street, Hyannis, MA. Intérpretes para
Português e Espanhol estarão disponíveis.

Excursões serão oferecidas em ambos os colégios
antes de cada Sessão de Informação
de 5:00 – 6:30 da noite
10 Razões pelas quais os Pais Escolhem a Sturgis para a Educação de seus filhos
•

Sturgis Charter Public School é uma escola de Ensino
Médio gratuita.

•

•

Os alunos que qualificarem para o programa de
almoço escolar terão financiado o serviço de
transporte.

Nossa média de alunos por sala de aula é de 17 e os
nossos resultados no MCAS estão entre os maiores do
estado.

•

Temos um excelente programa de almoço para
estudantes economicamente desfavorecidos.

•

A Sturgis possui muitos membros do quadro de
funcionários que tem experiência internacional e 71%
deles tem, pelo menos, uma pós graduação.

•

Sturgis oferece mais de 30 esportes, clubes, e
atividades de enriquecimento pós escolar.

•

Nós enfatizamos uma perspectiva global através do
ensino das línguas, Espanhol, Francês e Latim.

•

Todos os alunos são inscritos no Programa de
Bacharelado Internacional, um currículo rigoroso e
altamente respeitado de preparo para a Universidade.

•

Alunos que ainda estão aprendendo a Língua Inglesa,
os economicamente desfavorecidos e os que dependem
de uma Educação Individualizada, são bem-vindos e
bem servidos aqui.

•

Oferecemos um ambiente seguro e estimulante, onde
os alunos são incentivados a alcançar altos níveis.

Sturgis Charter Public School ● East Campus ● 427 Main Street, Hyannis, MA 02601 ● Phone: 508-778-1782
West Campus ● 105 West Main Street, Hyannis, MA 02601 ● Phone: 508-771-2780

