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• Principal escola internacional para alunos em regime diurno
(3-18 anos) e em regime de internato (13-18 anos)
• Tamanho médio das turmas: 12-15 alunos
• Cursos de International Baccalaureate (IB) Diploma
Programme e Advanced Placement (AP)
• Excelente taxa de colocação universitária no Reino Unido,
nos EUA e em todo o mundo com aconselhamento
universitário individualizado de 4 anos
• 60 nacionalidades e 30 idiomas falados no campus
• A 35 minutos do centro de Londres
• A 20 minutos do aeroporto de Heathrow

Ensino secundário

Ensino secundário (14-18 anos, 9º ao 12º ano)
Com uma escolha de percursos académicos que termina no
International Baccalaureate (IB) (Diploma de Bacharelato Internaciona
ou no American High School Diploma (Diploma Americano de Ensino
Secundário), os nossos alunos do ensino secundário podem escolher
entre uma vasta gama de cursos de preparação para a universidade,
cursos honors-level (de nível honorífico) ou Advanced Placement (AP)
(de colocação avançada)). A aprendizagem vai para além da sala de
aula através de viagens académicas e de visitas de estudo. Os alunos
são encorajados a participar no nosso diversificado e dinâmico
departamento de artes visuais e performativas, em opções de
desportos de equipa ou de fitness, em oportunidades de serviços
comunitários, e numa vasta gama de clubes e outras atividades
extracurriculares que estimulam competências de vida importantes, tai
como a liderança, a colaboração e o trabalho de equipa.

Destinos universitários
A TASIS The American School in England (escola americana em
Inglaterra), fundada em 1976, é um colégio interno de excelência,
independente, misto e com regime diurno e de internato,
localizado na área de Londres. A TASIS England inspira os alunos
a aprenderem durante toda a vida com uma mentalidade
internacional e empenho para desenvolverem a liderança à
medida que descobrem o seu próprio caminho para o futuro.

O departamento de aconselhamento universitário apoia todos os
alunos do ensino secundário durante a sua pesquisa, candidatura
e aceitação por universidades de todo o mundo. Os alunos do 9º e
10º anos reúnem-se em pequenos grupos com orientadores
universitários que os ajudam a identificarem as suas qualidades
pessoais, académicas, artísticas, atléticas e de liderança
específicas. O apoio individual tem início no 11º ano e continua
até ao ingresso na universidade. Além disso, todos os anos
recebemos a visita de palestrantes de várias carreiras e
representantes universitários de todo o mundo, fornecendo aos
nossos alunos conhecimentos sobre as oportunidades
profissionais e educativas que os esperam. Em média,
aproximadamente 40% dos nossos diplomados irão frequentar
uma universidade nos EUA, 40% no Reino Unido, e 20% noutros
países em todo o mundo.

Vida no colégio
Vida no colégio (13-18 anos, 8º ao 12º ano)
Os alunos do colégio TASIS em Inglaterra adquirem um sentido
de autonomia, responsabilidade, respeito, e resiliência através do
desenvolvimento de relações ao longo da vida e da partilha de
experiências. Estes alunos desfrutam da atmosfera familiar
proporcionada pela equipa do colégio TASIS, empenhada em
tornar a experiência residencial segura, agradável e atenciosa.

Programa de verão

No ensino secundário, metade dos alunos residem no campus. A
maioria dos alunos vive em quartos duplos com casas de banho
partilhadas nos oito alojamentos do colégio. Todas as refeições
estão incluídas, e o centro de saúde do campus garante que os
cuidados de enfermagem estão sempre disponíveis, caso seja
necessário.
Os nossos alunos usufruem de:
Oportunidades de viagem – A semana de viagens em outubro
para os alunos do ensino secundário (9º ao 12º ano) e a
viagem para conhecer os colegas no início das aulas (8º ano)
estão incluídas nas propinas do colégio.
Várias atividades ao fim de semana: visitas ao West End e a
teatros locais, a museus e exposições, bailes como o Winter
Ball (baile de inverno), Homecoming (a festa de receção aos
alunos), e o Junior/Senior Prom (o baile de finalistas do 8º e
12º anos), concertos, atividades ao ar livre como ciclismo de
montanha, caminhadas, provas em equipa, e muito mais.
Encorajamos os alunos a proporem novas atividades.
Um programa de bem-estar abrangente que oferece várias
formas dos alunos comunicarem com a escola e com os
colegas e levantarem quaisquer questões que possam ter.
O programa do colégio dá oportunidade a cada aluno de
prosperar num ambiente seguro e estimulante. Vamos para
além do sucesso académico e promovemos a autoconfiança
e o potencial de liderança de cada estudante, ao mesmo
tempo que incentivamos um sentido de responsabilidade
individual e comunitária.

O programa de verão da TASIS England é amplamente
reconhecido não apenas pela qualidade e solidez das nossas
ofertas académicas, desportivas e de viagens, mas também como
uma comunidade atenciosa e estruturada onde jovens de mais de
quarenta países aprendem a viver juntos e a ultrapassar as
barreiras nacionais e culturais. Todos os anos, recebemos alunos
(11-17 anos) de todos os cantos do mundo que chegam ao nosso
campus perto de Londres, com quase 19 hectares (46 acres),
para viverem um verão inesquecível em Inglaterra.

Atividades extracurriculares
Orgulhamo-nos em oferecer um vasto programa de Artes que inclui
Artes de Estúdio, Teatro, Dança, Música, Fotografia e Cinema.
Os alunos do ensino primário e básico do 1º ao 3º ciclo têm aulas
de Artes durante todo o ano com professores especializados. Os
requisitos do diploma da TASIS England incluem a conclusão de
pelo menos um crédito em Artes e os alunos do ensino secundário
podem escolher de entre uma variedade de cursos. A TASIS
acolhe, nas nossas bonitas e modernas instalações, muitos
recitais e concertos de música, produções teatrais, exposições de
arte e fotografia, e espetáculos de dança durante o ano letivo.

Programa de viagens académicas
As viagens são parte integrante da educação e da experiência
TASIS England.
Todos os anos em outubro, durante uma semana a meio do período,
oferecemos oportunidades de viagem excecionais a todos os alunos
do ensino secundário (9º ao 12º ano) com viagens organizadas pela
escola para vários destinos diferentes. As viagens são atribuídas por
ano escolar e estão associadas ao currículo do ensino secundário.
Empenhamo-nos em oferecer aos nossos alunos um equilíbrio
saudável entre uma visita turística tradicional e experiências práticas
baseadas em atividades em todas as viagens.
Os alunos do ensino básico do 2º e 3º ciclos (5º ao 8º ano)
participam em visitas de estudo durante o dia académico e visitas de
estudo noturnas através do programa Middle School Travel.

