Por que escolher a
Kennedy Catholic?
Localização
Noroeste do Pacífico dos EUA
Burien, WA, EUA: http://www.burienwa.gov/
05 minutos do Aeroporto Internacional de SeattleTacoma (SEA)
15 minutos do centro de Seattle
02 a 03 horas de Vancouver e Victoria, Canadá
14 horas de Lisboa, Portugal
17 horas de São Paulo, Brasil

Portal de entrada para as principais universidades dos EUA, entre
as quais as instituições da “Ivy League” e das denominadas “Public
Ivies”
Orientação personalizada sobre questões acadêmicas, pessoais e
de transferência universitária
Aceitamos apenas 40 alunos internacionais por ano
Nossos alunos são valorizados e recebem total apoio enquanto
estiverem estudando na escola
Escola particular de ensino médio da mais alta qualidade onde a
excelência vem sendo transmitida de geração a geração; de avós
para para pais e de pais para filhos
Obtenha um diploma de ensino médio e créditos universitários
válidos para um grau de bacharel
Aulas de reforço de inglês (ESL) disponíveis
Bolsa de estudos para alunos internacionais

Admissão de
Alunos
Internacionais
Kennedy
Catholic
High School

Experiência de uma escola de ensino médio dos EUA divertida
e valiosa: desfrute de atividades extracurriculares e aprenda na
prática com estudantes americanos
Localização segura e conveniente: fácil acesso ao aeroporto e ao
centro de Seattle por transporte público (ônibus e trens)

Custo total anual

(Incluindo curso, taxas,
acomodação,etc.)

Aproximadamente US$47.000 para o ano letivo 2019-2020
Aproximadamente US$47.000 para o ano letivo 2020-2021
Anuidade Escolar: US$33.000
Visite o website para obter mais informações:
www.kennedyhs.org/admissions/international-students/tuitionandfees

Bolsas de estudo
Acomodação

Bolsa de Estudo de Diversidade: (até US$10.000 no máximo)

Taxa de Acomodação: *US$11.500 (O custo total anual inclui
essa taxa)

Bolsa de Estudo do Presidente: (até US$5.000 no máximo)

*Inclui acomodação, refeições e transporte para atividades
escolares durante o ano letivo. Só cobrada em caso de utilizar o
programa de acomodação da Kennedy Catholic.
Custo: O preço é o mesmo tanto para o regime de internato ou
estadia familiar
Internato: somente para alunos do sexo masculino
Estadia familiar: para alunos do sexo masculino e feminino

Ano letivo
Começa em meados de agosto e termina em
meados de junho:
1º período: meados de agosto a meados de janeiro
(Orientação: 3ª semana de agosto)
2º período: meados de janeiro a meados de junho
(Orientação: 2ª semana de janeiro)
Consulte o calendário escolar aqui:
www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

ROTEIRO DO PROCESSO
DE INSCRIÇÃO
1.

2.

Prazos finais e número de
alunos aceitos/ano

Após o envio de toda a documentação exigida, uma
confirmação do recebimento da mesma será enviada por
email em até dois dias úteis.
Somente candidatos selecionados serão entrevistados
via Skype ou pessoalmente. O convite para a entrevista
será enviado no final de fevereiro para os candidatos que
iniciarem em agosto, e no início de outubro para os que
iniciarem em janeiro.

3.

Após a entrevista, os resultados serão anunciados.

4.

Se aceitos, os candidatos receberão um email com
informações sobre a matrícula.

5.

Após completarem o processo de matrícula, os
candidatos receberão a carta de aceitação, o formulário
I-20 (documento da imigração dos EUA), informações
sobre a viagem e chegada e sobre a sessão de orientação,
através do serviço mais rápido da DHL.

MATRÍCULA

*PRAZOS
FINAIS

NÚMERO DE
ALUNOS
ACEITOS

1º
período

Agosto

15 de fevereiro

40

2º
período

Janeiro

30 de setembro

10

* Admissão aberta o ano todo

Tipo de matrículas
1. Matrícula Elite: TOEFL acima de 80 ou equivalente
2. Matrícula Acadêmica Direta: TOEFL acima de 70 ou equivalente

6.

Solicitar o visto de estudante dos EUA.

3. Matrícula no Curso de Inglês (ESL):
TOEFL abaixo de 70 ou equivalente

7.

Notificar a escola quando o candidato receber o visto e a
informação sobre a acomodação será anunciada dentro
de cinco dias úteis.

Requisitos

8.

9.
10.

Reservas de vôos: faça uma reserva para chegar no
aeroporto internacional de Seattle (Sea-Tac) dois dias
antes da data da sessão de orientação.
Assistir à sessão de orientação.
Início das aulas.

Informação de
contato
Kennedy Catholic High School
International Admissions
Endereço: 140 S. 140th Street
Burien, WA 98168-3496 USA
Email: INT@kennedyhs.org
Fone: USA (+1) 206-957-9757
Website: www.kennedyhs.org/int

Idades aceitáveis: de 14 a 17
Bom rendimento acadêmico durante os últimos três anos
Personalidade bem desenvolvida e recomendação de professores /
conselheiros
Mente aberta e disposição para a aprender uma nova cultura
e costumes
Qualquer habilidade e/ou talento especial é uma vantagem
Estudantes de todas as religiões são bem-vindos!

Critério de admissão e
documentos exigidos
Envie os seguintes documentos:
Formulário de inscrição (online)
Cópia do passaporte
Pontuação do TOEFL ou de um outro teste de proficiência em
inglês se disponível. O código do TOEFL da nossa instituição
é B057

Admissão de
Alunos
Internacionais
Kennedy
Catholic

Histórico escolar dos últimos três anos
Tradução do histórico escolar (inglês)
Cartas de recomendação de dois professores
Declaração pessoal
Extrato bancário: Extrato bancário mais recente que indique
um saldo mínimo de US$47.000 (aceitamos o saldo equiva-lente a
essa quantia em outras moedas)
Os estudantes selecionados serão convidados para uma
entrevista.

