O papel dos pais na educação
É nosso privilégio trabalhar com os
pais na educação de sesu filhos.
Além disso, reconhecemos o direito
dos pais e dever de se tornarem
líderes e modelos para o
desenvolvimento da vida do seus
filhos --- fisicamente, mentalmente,
espiritualmente, emocionalmente e
psicologicamente..
Sua parceria com a gente na escola
Santo Antonio é essencial para o
desenvolvimento do seu filho. Seu
filho precisa do apoio contínuo dos
pais e professores, a fim de
desenvolver seus / suas,
habilidades intelectuais, sociais e
culturais morais. Acreditamos que,
ao estabelecer uma relação
baseada no respeito mútuo entre
pais e professores ajudará o seu
filho a se tornar a melhor pessoa
que ele / ela pode ser.
.

Nossos Alunos foram aceitos nas
seguintes escolas:
















Arlington Catholic
Austin Preparatory
Bishop Fenwick
Boston College
Buckingham Browne & Nichols
Malden Catholic
Matignon
Milton Academy
Nazareth Academy
North Cambridge
Pingree Academy
Pope John XXIII
St. Clements
St. John Preparatory
St. Mary’s, Lynn

A escola St. Anthony é credenciada e
atende aos mais altos padrões de
responsabilidade da Associação das Escolas
e Faculdades da Nova Inglaterra.
Acolhemos e educamos os alunos de
várias raças, nacionalidades e religiões.

54 Oakes Street
Everett, MA 02149
Phone (617) 389-2448
Fax (617) 389-3769

www.saseverett.com

ST. ANTHONY

SCHOOL

Missão
A Escola Santo Antonio
É uma comunidade diversificada
Fundada na fé e tradição.
Aprendemos e vivemos nos principios
católicos e lutamos
Pela excelência acadêmica.

As escolas católicas estabeleceram
um padrão de excelência para o
desempenho acadêmico e efeitos a
longo prazo.

Fé e VALORES
As pesquisas mostram que escolas
Católicas:
Promovem a identidade e os valores
católicos
 Promovem ambientes seguros e de
disciplina
 Apoiam um clima onde é importante
estudar e destacar-se
 Motivam a aprender

A ESCOLA SANTO ANTONIO
OFERECE::


Educação baseana na fé



Cirrículo Desafiante



Ambiente de disciplina



Equipe dedicada



Programas de pré-escola de
3-4 anos de tempo
integral/parcial



Kindergarten – (tempo
integral)



Espanhol – Séries K-8



Computador, Arte, Música
& Ginásio





Promovem o desenvolvimento moral



Honram tradição e cultura



Incentivam um compromisso para
com a vida e respeito
pela comunidade e seus
demais.

IMPACTO A LONGO PRAZO
Os alunos que concluírem pelo
menos a oitava série em uma
escola particular são duas vezes
mais propensos que os outros
estudantes a se formar da
faculdade.



Programas para antes y
depois das aulas



Programa de almoço



Café da manhã grátis
(Séries. K-8)

ATIVIDADES DISPONIVEIS


Classes de preparação HSPT



Conselho estudantil



Basketball
Menino/Meninas



Paseio para Washington DC
8ª Série



Paseio para N.Y 7ª Série



Clube de Yearbook (8ª
Série)



Coral



Artes y Artesanato



Clube de dramatização



Clube de Cheerleading



Clube de Fitness



Programa de banda

