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O que é a Academia Munro?
Academia Munro é uma escola cristã privada independente
direcionado à preparatória para universidade, aberta a estudantes
de qualquer religião. Nossos professores são de várias denominações
cristãs, desde a católica até várias denominações protestantes.
Os professores da Academia Munro estão comprometidos
em desenvolver os alunos - intelectualmente, espiritualmente,
emocionalmente e socialmente - para impactar cuidadosamente seus
contextos locais e globais em quaisquer setores que escolham servir.

Prêmios da Academia Munro
Os alunos da Acadamia Munro são inovadores globais e ambientalistas
conscientes!
•

Prêmio Zayed Future Global Energy (Divisão da América)
- 2015 para um projeto estudantil de empreendedorismo de
energia verde.

•

Escola mais verde do Canadá - Menção honrosa - 2015.
Alunos envolvidos na visão e projeto de aquecimento escolar
para o sistema de aquecimento solar de ar da escola, sistema
de biomassa neutra em carbono e sistema de energia elétrica
suplementar fornecido pela maior matriz de painéis solares
fotovoltaicos da região.

•

O Prêmio Mobius de Excelência Ambiental da Nova
Escócia - Prêmio Instituição do Ano, 2016 - este prêmio celebra
práticas ambientais inovadoras em hospitais, universidades e
escolas.

•

Prêmio do Município Regional de Cape Breton - para
Soluções Ambientais Inovadoras para Jovens Canadenses – 2015

Contacte-nos hoje
Interessado em saber mais sobre a Academia Munro e os programas
que oferecemos? Visite nosso site www.munroacademy.org ou entre em
contato com o escritório da nossa escola em info@munroacademy.org.

TORNE-SE O SEU MELHOR NA ACADEMIA MUNRO!
A Academia Munro é uma escola cristã privada para preparatória de universidades , localizada
no coração da bela Ilha Cape Breton, Nova Escócia, Canadá.
ELEMENTARY SCHOOL

Munro Academy Balls Creek Campus
167 Campbell Road, Balls Creek, NS
B2A 4L6 CANADA
T (902) 270-7771 F (902) 270-7772
E info@munroacademy.org
W www.munroacademy.org

MIDDLE/HIGH SCHOOL

Munro Academy Northside Campus
2 School Street, Sydney Mines, NS
B1V 1R3 CANADA
T (902)241-5090 F (902)241-5092
E info@munroacademy.org
W www.munroacademy.org

MA inigualável
(à primeira vista)
Proporção aluno-professor: 9:1
Ambiente de aprendizado da língua
inglesa: 6% de alunos com VISA
internacional.
Ofertas do Programa: Ensino Médio,
Ensino Secundário/Preparatório
para Universidade, ESL Integrado,
Acampamentos ESL de Verão
Residencial: Programa de Homestay com
Serviço Completo.
Ambiente de aprendizagem: caloroso,
atencioso, solidário.
Eletivas: Francês, Pré-Cálculo, Música
Avançada, Banda, Literatura Canadense e
Economia.
Atividades Extracurriculares: Banda,
Basquetebol, Teatro, Clube de Corrida,
Oportunidades de Serviço, Conselho
Estudantil, Equipe de Adoração Estudantil,
Atletismo, Vólei e Anuário.
Oportunidades interculturais: viagens de
serviço internacionais anuais são oferecidas
para as classes 9a à 12a.
Honorários:
Inscrição - $ 100
Mensalidade - $ 16.150
Casa de família - $ 910/mês x 10 meses

O que Cape Breton tem a oferecer?

Os alunos que moram em Cape Breton desfrutam de muitas
oportunidades, incluindo esqui alpino, snowboard, parque de vida
selvagem, caminhadas, natação, praias, observação de baleias, passeios
de barco, tiro laser, estúdio de realidade virtual, bibliotecas, compras,
restaurantes étnicos e mercearias, concertos de música de todos os gênero,
uma sala de cinema e teatro ao vivo.
Cape Breton foi premiado com o “Principal destino Insular da
América do Norte” (Revista Viagens e Lazer, 2011). Como o centro
intelectual, industrial e cultural de Cape Breton, Sydney é o lar da
Universidade de Cape Breton, do aeroporto J.A. Douglas McCurdy, dos
escritórios do governo municipal e do centro comercial Mayflower.

Academia Munro

Campus de Balls Creek da Academia Munro - Elementar (PréPrimário à 5a classe) - fica a 8 minutos de carro de Sydney e a 8 minutos na
direção oposta de North Sydney, está localizado em um belo terreno de 4
hectares com vista para o Oceano Atlântico. Apreciando as balsas a irem
e virem, bem com a uma águia americana empoleirada em um pinheiro
próximo, as pegadas de veado contornando o parque. Podendo também
respirar um ar puro com aquele toque de sal.
Campus da Zona Norte da Academia Munro - Ensino médio e
secundário (6a classe à 12a classe) - inclui serviço de ônibus GRATUITO
em resposta ao crescimento acentuado e ao impulso contínuo, em
setembro de 2018, a Munro Academy abriu um segundo campus na
cidade vizinha de Sydney Mines. O Campus da Zona Norte da Academia
Munro fica a 12 minutos do Campus da Balls Creek , atende aos alunos da
6a à 12a classes . O Campus da Zona Norte tem 3344 metros quadrados,
com um ginásio e 17 salas de aula de tamanho normal, incluindo um
espaço dedicado à música, arte e laboratório de ciências. O campus
também possui um Centro Estudantil vibrante e ativo e um Centro
Estudantil Internacional. Academia Munro oferece serviço de ônibus
gratuito entre os dois campus no início e no final de cada dia letivo. Este
campus inclui um ginásio completo, campo de futebol, laboratórios de
ciências, biblioteca, laboratórios de ESL, espaços de música/teatro e
muitos outros recursos.

Distintivos

Academia Munro oferece aos alunos excelência em
educação. O conteúdo do ensino médio da Academia
Munro satisfaz e supera os resultados dos alunos da
província de Nova Escócia. Quase 100% dos graduados
da Academia Munro obtêm com sucesso diplomas
universitários em universidades em todo o Canadá e além.
Muitos de nossos graduados receberam bolsas de estudo
integrais para sua educação universitária.
Academia Munro oferece aos alunos um Programa
de Impacto Global. O Programa de Impacto Global
consiste em viagens de serviço internacionais anuais
(opcionais) para as classes 9a à 12a. Os alunos já serviram na
República Dominicana, Bolívia, Belize, Etiópia, Alemanha,
Israel e Quênia. Essas viagens geralmente ocorrem
no segundo semestre e duram cerca de 2 semanas. Os
alunos recebem 1 crédito por essas viagens e se envolvem
em estudos e preparação antes e depois da viagem. Os
alunos se inscrevem por entrevista e por escrito para essas
oportunidades de mudança de vida.
Academia Munro oferece aos alunos o programa
University Pathway junto a Universidade de Cape
Breton. O Programa Pathway para a Universidade permite
que os alunos do 11a e 12a ano da Academia Munro façam
certos cursos de calouros da CBU e ganhem créditos
universitários! Esses créditos irão para o certificado de
graduação da dos alunos da Escola Secundária Munro
e também podem ser usados para um diploma da CBU.
O Programa Pathways também garante aos graduados
da Academia Munro a aceitação incondicional na CBU
(após um mínimo de 2 anos de estudo do ensino médio) juntamente com benefícios financeiros significativos e bolsas
de estudo.

Que tipo de apoio os Estudantes
Internacionais recebem na
Academia Munro?

Suporte ao idioma inglês
Os estudantes internacionais da Academia Munro recebem
suporte completo acadêmico e em inglês. Os estudantes
internacionais se encontram diariamente individualmente
ou em pequenos grupos com professores de ESL treinados
e certificados que também os apoiam em suas aulas de
conteúdo e com seus deveres de casa. Quando necessário, as
expectativas acadêmicas são modificadas para acomodar o
Aprendiz da Língua Inglesa.
O que mais inclui o Pacote Internacional ?
9 Plano de saúde
9 Avaliação de carreira e aconselhamento de colocação na
universidade
9 Sistema de apoio a pequenos grupos e passeios refeições, jogos, passeios turísticos (acompanhado do
Diretor de Estudantes Internacionais)
O que posso esperar do Provedor de casa de família
(residência)?
Uma casa longe de casa, os provedores de casa de família
da Academia Munro são cuidadosamente selecionados
e combinados com os alunos com base no perfil do aluno
e nas características dos provedores de casa de família. A
família anfitriã é responsável por fornecer ao estudante
internacional um ambiente acolhedor, amoroso e de apoio
durante sua estadia no Academia Munro. A família anfitriã
oferece 3 refeições por dia, quarto privativo, transporte de
ida e volta para a escola e outros eventos. Eles incluem o
aluno em funções e eventos familiares, fornecem suporte
em inglês em casa por meio de comunicação e conversação
contínuas para aprimorar o aprendizado do idioma e
construir o relacionamento.

