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SISTEMA ESCOLAR 
NOS EUA 

O Sistema Educacional Americano é 
composto de escolas públicas e 
particulares. Cada uma tem suas vantagens, 
e metodologia. 
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EDUCATION IS THE 
PASSPORT TO THE FUTURE, 
FOR TOMORROW BELONGS 
TO THOSE WHO PREPARE 

FOR IT TODAY

Malcolm X



Sistema escolar no EUA

Escolher a escola ideal para seu filho pode ser uma 
tarefa difícil. A Prep Education Consulting tem como 
objetivo facilitar essa decisão prestando informação 
sobre o sistema educacional americano. 
 
Como em qualquer cidade existem as escolas mais 
comentadas e consideradas como “as melhores”. Porém, 
vale lembrar que essa classificação é baseada em 
aspectos gerais como resultados nos testes ou 
programa oferecido. 
 
Cada escola tem suas particularidades e dependendo do 
perfil da criança uma escola considerada excelente pode
não ser exatamente a melhor. 
 
 



As escolas oferecem métodos de ensino 
diferenciados, conteúdo e oportunidades de 
aprendizagem. 
 
ELEMENTARY SCHOOL: Vai do Pré, aqui chamado 
kindergarden, até a 5a série. A sigla comum utilizada 
e K-5. 
 
MIDDLE SCHOOL: Vai da 6a série até a 8a série. A 
sigla usada é 6-8. 
 
HIGH SCHOOL: Vai da 9a série até 12a série. A sigla 
usada é 9-12. 
 
 
Uma escola que se diz K-8 oferece elementary e 
middle school, ou seja, vai do pré ate a 8a série. 
Poucas são K-12, ou seja, oferecem a educação 
completa desde o pré até final do colegial. 
 
 
 
 



O Sistema Educacional Americano é composto de 
escolas públicas e particulares.  Cada uma tem suas 
vantagens e metodologia.   

A maioria são escolas tradicionais com padrões definidos 
por cada estado. A educação é gratuita e as escolas 
dependem do dinheiro público federal, estadual e local. As 
escolas públicas devem seguir os parâmetros do estado no 
que diz respeito ao conteúdo e forma de avaliação das 
crianças. 
 
Existem algumas variações de escolas públicas: 
 
Escola de bairro (neighborhood):  Muitos pais optam por 
mandar seu filho para a escola pública do seu bairro, essas 
escolas são obrigadas a aceitarem todas as crianças que 
vivam na zona delimitada.  Muitas possuem excelentes 
avaliações e acabam facilitando a logística do seu dia-a- 
dia, já que fica no seu bairro. 
 
O processo de registro varia de escola para escola, o ideal 
é que você entre em contato com a escola diretamente 
para saber como funciona em cada uma.   
 
A Prep pode auxiliar a família na procura da escola de 
bairro. 

ESCOLAS PÚBLICAS



Escola Magnet:  São escolas 
públicas que também contam com 
recurso privado como as 
charters.  Estudantes fora da área 
também podem aplicar. 

Estas escolas selecionam os estudantes através de 
sorteios e testes.  As escolas Magnets oferecem 
programas especializados focando no interesse e talento 
dos estudantes. 
 
Você pode escolher a escola magnet que ofereça o 
programa que mais tenha afinidade com o aluno: 
 
• Programa Internacional (educação bilíngue) 
• Área de Humanas 
• Matemática, Ciências e Tecnologia - STEM 
• Artes 
• VPREP - programas especiais virtuais ou de tecnologia 
 
A Prep pode auxiliar a família na escolha do programa de 
acordo com o perfil do estudante, e com o processo de 
admissão.  



Escola Charter:  São escolas públicas independentes 
que funcionam com recurso público e privado. Elas 
precisam seguir os padrões de educação básicos 
do estado, porém tem liberdade de inovar, seja na 
metodologia, no conteúdo ou agregando programas 
novos. Contam com o apoio dos pais e professores para 
oferecer uma qualidade de ensino diferenciada. Cada 
escola charter tem seu processo de admissão diferente, 
e a Prep pode lhe ajudar com isso. 
 
  

Home Schooling:  São escolas que oferecem 
programas pela internet. Geralmente famílias que 
viajam muito ou se dedicam fortemente a um esporte 
optam por esse tipo de escola, que oferece mais 
liberdade de tempo.  A Flórida tem 2 tipos de programas 
para estudantes do pré até a 8a série e um programa 
suplementar para estudantes da 6a até a 12a série.  
 
  



As escolas privadas oferecem uma variedade de 
opções tanto na metodologia de ensino como na 
filosofia.  Muitas vem de longos anos e tem uma 
tradição forte, outras são alternativas com métodos 
como Montessori, Reggio Emilio ou Waldorf.  São 
muitas opções e vários fatores devem ser considerados.
Cada escola tem um processo de admissão 
característico, podendo umas serem mais rigorosas que 
outras. Umas ajudam e oferecem maiores recursos 
 para expatriados, enquanto outras são mais rígidas em 
relação às expectativas acadêmicas. 
 
A visita às escolas é essencial para que as famílias 
conheçam um pouco da cultura escolar e o que elas 
podem oferecer, principalmente na parte esportiva e 
extracurricular.   
 
A Prep pode ajudar numa pré-seleção de escolas que 
melhor se ajuste ao perfil do aluno, e organizar os tours 
nessas escolas.  

ESCOLAS PRIVADAS



Mito:  Seu filho terá que frequentar a escola do bairro 
em que você mora. 
 
Verdade: Existem algumas escolas públicas 
diferenciadas que aceitam crianças de outros bairros. 
 
A Prep pode te ajudar a escolher o bairro/escola mais 
apropriados de acordo com o perfil e estilo de vida da 
sua família. 
 
 
Mito: Toda escola pública americana é boa. 
 
Verdade: As escolas públicas são avaliadas de acordo 
com o desempenho dos alunos nas matérias e 
comparadas entre elas com uma pontuação. Fatores 
como vizinhança, segurança, frequência e atividades 
extras também diferenciam uma escola da outra. 
 
A Prep trabalha somente com escolas bem ranqueadas. 
 
 

MITOS E VERDADES



Mito: Todas as escolas são obrigadas aceitar alunos que 
não falem inglês. 
 
Verdade: Todas as escolas públicas de bairro são 
obrigadas a aceitar, mas nem todas particulares. 
 
A Prep pode te orientar na seleção de escolas que 
ajudam crianças não fluentes em Inglês. 
 
 
Mito: Toda escola particular é cara. 
 
Verdade: Existe uma variação de preço para as escolas 
particulares. O tuition  pode variar de acordo com o ano 
letivo.  O tuition varia entre 10 a 38 mil dólares por ano. 
 
A Prep pode te ajudar a escolher a escola que se ajuste 
ao seu orçamento. 
 
Mito: Toda escola religiosa só aceita alunos daquela 
religião. 
 
Verdade: As escolas religiosas aceitam alunos de 
qualquer religião; algumas mais tradicionais que outras. 
 
A Prep pode te ajudar  a conhecer melhor a filosofia das 
escolas, seja através de reuniões com o corpo 
administrativo ou tour. 
 

MITOS E VERDADES



"An investment in knowledge pays the best interest" 
by: Benjamin Franklin

Sabemos que a escolha da escola 
pode gerar ansiedade para a famíl ia .      

 
O objet ivo da Prep   é   fazer com que esse 
processo seja o mais s imples e fáci l  para 

toda famíl ia .     
 

O nosso maior objet ivo é que cada cr iança 
encontre seu  lugar para que seja bem 

sucedida acadêmica,  social  e 
emocionalmente.     
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