O Colégio Israelita Brasileiro, em parceria com a HSE – High School Educacional,
é a primeira escola brasileira do Rio Grande do Sul autorizada pela University of
Missouri, uma universidade americana, a oferecer aos seus alunos, no Brasil, o
programa oficial de High School a partir de 2018.
O aluno que opta por participar da High School estuda, simultaneamente, os
currículos brasileiro e americano, a partir do 9° ano do Ensino Fundamental ou 1º
ano do Ensino Médio, com professores de língua materna inglesa, dentro do
próprio Colégio Israelita. Ao concluir o Ensino Médio, o aluno recebe os diplomas
dos dois países, oficialmente reconhecidos pelos órgãos governamentais.

não uma escola de inglês, uma escola em inglês
Com professores de língua nativa inglesa, o aluno estuda, em
um ambiente de imersão, as disciplinas oficiais do currículo. As
matérias do currículo brasileiro do Colégio Israelita Brasileiro
são reconhecidas e transferidas para o currículo americano,
compondo o número de créditos necessários à graduação oficial
de High School junto aos órgãos reguladores americanos.
Os alunos são cuidadosamente acompanhados por uma equipe
de professores estrangeiros nas salas de aula do Brasil e
coordenadores especializados na gestão do High School em
suas escolas, que contam com o suporte diário do time
pedagógico-operacional da HSE. Todo o material didático
também é fornecido pela HSE, em parceria com a universidade
americana.

currículo high school
• Literatura Inglesa I – A (English I – A)
• Literatura Inglesa I – B (English I – B)
• Literatura Inglesa II – A (English II – A)
• Literatura Inglesa II – B (English II – B)
• Redação para o Pensamento Crítico (Writing for the Critical
Thinker)
• Debate I (Debate I)
• Oratória I (Speech I)
• Oratória II (Speech II)
• Economia (Economics)
• Marketing para o Século XXI (Marketing for the 21st Century)
• Preparação para a Universidade (College Preparation)
• Planejamento de Carreira (Career Planning)
• Saúde (Health)
• História Americana I (United States History I)
• História Americana II (United States History II)
• Governo Americano (United States Government)
As disciplinas listadas acima referem-se aos três anos de
estudos com o currículo da University of Missouri High School.

TRÂNSITO LOCAL E GLOBAL, OFICIALMENTE RECONHECIDO
O programa tem seu foco no desenvolvimento de habilidades
avançadas de escrita, leitura, fala e escuta, orientadas para a
geração de credibilidade por meio de argumentação. A sólida
formação no currículo internacional oficial permite ao aluno, no
futuro imediato, trânsito em situações acadêmicas e
profissionais avançadas: congressos, seminários, rodadas de
negociação, cursos de especialização, mestrado, doutorado,
bem como oportunidades profissionais em empresas
multinacionais localizadas no Brasil ou fora dele. O diploma
oficial de High School, emitido por uma conceituada
universidade americana, endossa e certifica o rigor dos
resultados alcançados pelo aluno ao longo do currículo.

nossos valores

mizzou direct

O High School se baseia em três valores fundamentais, que o
alicerçam desde a sua criação e que são divulgados, percebidos
e esperados pelas famílias e pelos alunos:

O Mizzou Direct é um programa que garante admissão direta na
University of Missouri para alunos do High School. Os alunos
que cumprirem as 16 disciplinas com a University of Missouri
High School e a HSE, concluírem o Ensino Médio no Colégio
Israelita ou em outra Escola Parceira e atenderem a critérios
estabelecidos pela universidade americana garantirão a sua
admissão automática à University of Missouri para os cursos de
graduação.

• Mobility through Education (Mobilidade por meio da Educação):
promover a mobilidade do aluno por meio da Educação em um
currículo internacional, com impacto na mobilidade acadêmica
(poder estudar onde quiser), na mobilidade profissional (poder
trabalhar onde quiser) e na mobilidade pessoal (poder viver
onde quiser);
• Foreign Teacher in the classroom (Professor Estrangeiro em
sala): promover a convivência semanal com um Professor
Estrangeiro na Escola, que possibilita ao aluno brasileiro e
demais colegas da sua turma ter, durante três anos, uma imersão genuína na língua inglesa (ouvir, falar, ler, escrever), em um
ambiente educativo organizado e com uma proposta curricular
pré-definida;
• Dual Diploma (Duplo Diploma): ao completar todos os créditos
do programa, o aluno recebe dois diplomas oficiais — um
brasileiro e um americano — frutos da parceria educacional
entre a Escola brasileira, a HSE e uma Universidade americana.

SOBRE A UNIVERSITY OF MISSOURI
Fundada em 1839, a University of Missouri (também conhecida
como MU ou Mizzou) está entre as 100 melhores Universidades
dos EUA (top 2%), dentre 4.726 instituições existentes, e é um
dos 62 membros da Associação de Universidades Americanas
(AAU) junto a instituições como Harvard, Yale, Princeton,
Stanford, MIT, NYU, Cornell, Columbia, Brown, UC-Berkeley,
UCLA e CalTech.
Com mais 35 mil alunos e um orçamento anual de US$ 2,1
bilhões, a University of Missouri oferece:
• 280 cursos de graduação;
• 84 de mestrado;
• 66 de doutorado.

Para mais informações sobre o programa, entre contato com a Coordenação
deste, por meio do e-mail highschool@colegioisraelita.com.br

