
Os alunos que se candidatam até ao 8º ano não têm que 
saber Inglês quando entram na CAISL – o programa English 
Foundations está incluído na propina e apoia os alunos até 
que estes sejam proficientes na língua. As turmas misturam 
alunos que falam Inglês como língua nativa e alunos que têm 
outras línguas de origem, permitindo a entreajuda entre 
alunos e de professores com alunos.  

 
Estão a ponderar a hipótese de candidatarem o vosso filho(a) a uma bolsa “Sintra Scholarship”. Para vos ajudar na decisão, 
preparámos esta informação com alguns dados sobre a escola. Esperamos que vos seja útil.   

A CAISL é 
uma comunidade educativa centrada no aluno,  

na qual nos desafiamos a dar o nosso melhor e a 
 contribuir positivamente para um mundo rico em diversidade  

e em constante mudança. 

A CAISL oferece um 
ensino 
internacional 
baseado no modelo 
americano, 
aprovado e 
reconhecido 
internacionalmente 
por uma das 
agências que 
regulam este tipo 
de ensino – o 
Middle States 
Association. Por 
termos uma licença 
permanente com o 

Ministério da Educação, os nossos alunos aptos podem 
transitar em todos os anos escolares para o ensino português. 
Os alunos que terminam o nosso programa podem candidatar
-se a universidades Portuguesas, Britânicas, Americanas e em 
todo o mundo.  
A CAISL tem um programa de College and Carreer Counseling 
gratuito para os alunos, e a média de alunos que entram na 
Universidade todos os anos é próxima de 100%.  

Os nossos alunos são acompanhados individualmente e em 
grupos, dentro e fora das salas de aula. Cada criança é 
tratada com toda a atenção (a razão professor:aluno não 
ultrapassa na maior parte das vezes 1:20) e os interesses de 
cada um são respeitados e utilizados para potenciar o 
rendimento escolar.   
A CAISL oferece um programa de PSHE (Physical, Social and Health 
Education). 

Caros Pais, 

A nossa escola é das poucas que oferece um programa 
verdadeiramente em Inglês e os alunos portugueses que 
frequentam a nossa escola por alguns anos, tornam-se 
bilingues. Ao mesmo tempo, a diversidade cultural a que os 
nossos alunos são expostos, tanto no corpo docente, como 
no estudantil, abrem horizontes e promovem laços 
inestimáveis.  
A CAISL tem mais de 50 nacionalidades no corpo de alunos e 
apenas 24% dos alunos são Portugueses. Em termos de 
professores, 35% dos nossos professores são de nacionalidade 
Americana, 46% de Portuguesa, e 15% de outras nacionalidades 
onde a língua nativa é o Inglês. 
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O ensino americano não se baseia nos métodos tradicionais 
de decorar matéria. A aprendizagem é feita através da 
experiência e da descoberta, da pesquisa e da exposição da 
matéria – na nossa escola aprender é cativante!  
 
O ensino americano baseia-se num equilíbrio entre a parte 
académica, a parte artística e a parte desportiva. Não só 
temos professores qualificados em todas as áreas, como os 
alunos têm mais oportunidades para se dedicar a estas áreas 
durante o tempo de aulas (e depois!).   
Temos uma variedade de atividades extracurriculares gratuitas e 
diversos clubes que despertam qualidades como a liderança e o 
espírito de equipa. 

As ferramentas de que dispomos (que incluem a robótica, 
aprendizagem de utilização de computador desde o pré-
escolar, professores especializados, um computador portátil 
para cada aluno a partir do 1º ano, entre outras) permitem-
nos educar os alunos com as novas tecnologias preparando-
os melhor para o futuro.  
 

Se preferir, não avalie a nossa escola pelo que lhe contamos; 
leia, antes, o que aqueles que já a conhecem dizem:  
 
“Obrigada por me convidarem de volta à CAISL. Eu adoro trabalhar 
com os professores da CAISL de matemática e ciências - são 
altamente qualificados, profissionais e dedicados à escola. As nossas 
conversas demonstraram o seu compromisso em dar à comunidade 
uma educação internacional excecional baseada no Currículo 
Americano”  

Erma Anderson, Consultora de Ciências e Matemática, a 
trabalhar com o Office of Overseas Schools do Departamento 
de Estado dos EUA 

“Eu gostei muito da CAISL enquanto a minha filha andava lá. Todos 
os profissionais eram carinhosos, e ajudavam-na muito. Mas foi só 
depois de mudarmos de país é que percebemos quão bem ela ia 
preparada.” Claúdia, Mãe da Magdalene 

“A atenção individualizada, os valores que são ensinados e o 
ambiente amigável são apenas algumas das razões que me levam a 
gostar tanto desta escola. A CAISL foi definitivamente a escolha 
certa para a minha família e eu noto-o tanto nas nossas conversas 
como no seu comportamento – tornaram-se crianças mais 
confiantes e responsáveis.” Carla, Mãe do João e do Lourenço 

Se nos quiser contactar para esclarecer quaisquer dúvidas 
por favor não hesite;  estamos ao vosso dispor.  
Entretanto convidamos-vos a explorar o nosso website.  
 

Atentamente,  
Nate Chapman 
Diretor da CAISL 

CARLUCCI  AMERICAN  INTERNATIONAL  SCHOOL  OF  LISBON 
Rua António dos Reis, 95, Linhó 2710 -301, Sintra -  Portugal  

Telefone: 219 239 800    
Facebook.com/caislisbon 

Email: admissions@caislisbon.org  
Website: www.caislisbon.org 


