
Conheça o Marista High School 
 
Marista High School é o programa de dupla certificação que oferece aos alunos Maristas uma 
formação ainda mais completa. Os alunos do Arquidiocesano matriculados no Marista High 
School cursarão de forma simultânea os currículos brasileiro e estadunidense, num ambiente 
de imersão na Língua Inglesa, proporcionando domínio do idioma e o desenvolvimento de 
habilidades essenciais ao seu sucesso acadêmico e profissional. 
 
Tudo isso, sem precisar sair do Colégio.  
 
Conheça os diferenciais do Marista High School:  
 

• Blended learning - programa híbrido com aulas 70% presenciais e 30% online.  
• Ambiente de imersão com professores nativos no idioma inglês. 
• Preparação para exames de admissão em universidades americanas. 
• Aconselhamento acadêmico e profissional.  
• Apoio na obtenção de bolsas de estudo em universidades internacionais.  
• Aulas no turno da tarde. 
• Diploma de High School dos Estados Unidos acreditado pela AdvancED e reconhecido 

em mais de 70 países.  
 
O Marista High School, proporciona uma experiência de aprendizado personalizada aos 
estudantes, oferecendo uma abordagem inovadora para a educação usando tecnologia de 
ponta e aprendizagem baseada em projetos em alinhamento com currículo dos Estados 
Unidos.  
 
Conheça quem pode ingressar e os requisitos no Marista High School: 
  
Podem ingressar no Marista High School alunos do 9o ano do ensino fundamental II e também 
alunos do 1o ano do ensino médio.  
 
Alunos que se inscrevem para admissão no Marista High School devem passar  
por um teste de inglês realizado pela WAY American School, nossa parceira  
acadêmica responsável pelo programa, que avalia os níveis de proficiência no idioma. Uma 
vez que as aulas são em inglês, é necessário que o aluno tenha um  
nível de conhecimento a partir de intermediário em língua inglesa para o ingresso no 
programa.  
 
Conheça a metodologia do Marista High School:  

 
O programa tem uma proposta moderna, que utiliza uma metodologia ativa baseada no 
desenvolvimento de projetos para a solução de problemas. O método, chamado project-
based learning, estimula a interação entre os alunos e o desenvolvimento das habilidades do 
século 21. Ao final de cada projeto, o aluno acumula créditos para obtenção de seu diploma.  
 
Conheça os professores do Marista High School:  



 
Os professores do Marista High School são certificados pelo governo dos Estados Unidos em 
suas áreas de conhecimento e, em sua maioria, nativos no idioma inglês.  
 
Conheça a carga horária e a duração média do Marista High School: 
  
O programa é oferecido sempre no contraturno, em quatro horas presenciais por semana, 
distribuídas em 2 aulas de horas cada nos seguintes dias: 
 

• Segundas e quartas-feiras; 
• Terças e quintas-feiras; 
• Aula complementar não obrigatória às sextas-feiras. 

 
Além disso, o programa tem atividades online que devem ser realizadas na plataforma HERO, 
disponibilizada aos alunos participantes. 

 
Embora todos os alunos aprendam em velocidades diferentes, em geral, é esperado que a 
conclusão do programa Marista High School aconteça em cerca de dois anos e meio. A dupla 
certificação, no entanto, será recebida na conclusão do ensino médio brasileiro. 

 
Investimento:  
 
Valores praticados em 2019: 
 

• 36 parcelas de R$ 1.029,00  
• Taxa única de matricula: R$ 2.200,00 em 3 parcelas  

 
Observação: em 2020 os valores poderão sofrer reajuste de acordo com os índices praticados 
à época e que serão divulgados oportunamente.  
 
Para mais informações, entrar em contato com Marista High School by WAY American School 
pelo telefone: (11) 5082.3461 ou pelo e-mail: waysp@waybrasil.net. 
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Alan Dantas Leonardo  
Coordenador de Internacionalização 
Marista Arquidiocesano  
 

 

mailto:waysp@waybrasil.net

