
 653 alunos (3-18)    Bacharelado Internacional- 100% de sucesso  
 56 países diferentes   89% dos alunos atingiram nível 3 ou superior (AP)  
 Média de 15 alunos por classe  A 30 Kilómetros do centro de Londres 
 1 professor para cada 6 alunos  Aa 20 minutos do aeroporto principal de Heathrow

TASIS não é unicamente um colégio Americano. TASIS é, antes de mais, uma escola Internacional. Esta escola com uma alma internacional e 

alicerçada em valores fortes e sólidos, promove, fomenta e alimenta uma paixão desmedida pela aprendizagem, pelo poder da comunicação, pelo 

saber, pela excelência e rigor educacionais atraindo, deste modo, estudantes e educadores do mundo inteiro. 

Através de um ambiente envolvente, positivo, atencioso e altamente estimulante, cada aluno tem a possibilidade de atingir o seu melhor, quer em 

termos educacionais, quer em termos pessoais, pastorais e humanitários. Cada aluno tem à sua disposição um mentor e um programa de estudos 

individualizados e talhado à sua própria medida, de modo a que possa descobrir e desenvolver os seus talentos, bem como atingir todos os seus 

objectivos académicos. As classes são pequenas, proporcionando um acompanhamento permanente e sistemático por parte dos mentores. Com 

professores e pessoal de apoio altamente especializados e motivados, o processo de aprendizagem é fácil, dinâmico e estimulante. 

Para alunos que tenham Inglês como segunda língua (EAL English-as-an-Additional language), a escola tem uma forte estrutura de apoio que 

permite a qualquer aluno, independentemente da sua idade e competência linguística, desenvolver, com eficiência e rapidez, todas as competências 

linguísticas necessárias para comunicar sem barreiras, em Inglês, e ao mesmo tempo ter sucesso académico em qualquer disciplina curricular.

Em termos académicos as escolhas são: 

• Bacharelado Internacional (International baccalaureate (IB))- Alunos que estejam nos dois últimos anos do liceu podem ter acesso a este programa. Depois de 

passarem um exame final, podem ter acesso a qualquer universidade, em qualquer parte do mundo. 

• Advanced Placement (AP)- Cursos de nível pré- universitário, acreditados pelo Departamento de Educação Americano e que dão acesso a universidades 

localizadas em qualquer parte do mundo. 

• American College-Prep curriculum- É um programa de estudos que inclui todas as disciplinas necessárias que permitem acesso a universidades nos Estados 

Unidos. 

No final destes estudos é atribuído aos alunos um diploma de final de curso. TASIS tem à disposição dos seus alunos, através de uma equipa especializada 

neste setor, um serviço de apoio pré-universitário, personalizado e talhado à medida das necessidades de cada indivíduo. Com o apoio deste serviço, os alunos 

pré- universitários, terão todos os recursos e o apoio necessário em termos de escolha e de candidatura a universidades, em qualquer parte do mundo.

Liceu (idades 14-18)- Upper School

Internato (a partir dos 14 anos)
TASIS tem enorme população de estudantes que vive em regime de internato. Os alunos vivem em casas ou em instalações construídas para o efeito. Os alunos 

dispõem de áreas comuns e do seu espaço privado. O ambiente é familiar, seguro e acolhedor. A vida no internato proporciona aos alunos a estabilidade de que estes 

necessitam de modo a se tornarem cidadãos independentes, responsáveis, determinados, resilientes, auto-confiantes e uns verdadeiros líderes do futuro com sentido de 

responsabilidade social e comunitário.

O desenvolvimento pessoal e de carácter é uma prioridade e, as amizades que se fazem na escola são duradouras dado que os alunos vivem e estudam juntos ao longo do 

ano, ao mesmo tempo que são incentivados a participar em imensas actividades dentro e fora da escola. Estas actividades decorrem durante a semana mas também ao 

fim de semana. Todas a s refeições são facultadas pela escola. A escola possui também um centro médico composto por enfermeiras e médico(a) com um serviço de apoio 

disponível 24 horas por dia.

Colégio AmeriCAno/ internACionAl   •  internAto e externAto   •   mixto

The AmericAn School in englAnd


