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Colégio Bishop Druitt – Programa de Intercâmbio
INTRODUÇÃO
O Colégio Bishop Druitt é uma instituição educacional anglicana independente, com classes desde a educação infantil
até o último ano do ensino médio. Estamos localizados na cidade de Coffs Harbour, na costa norte do estado de
New South Wales, entre as cidades de Sydney e Brisbane, na Austrália. Com uma população de aproximadamente
70 mil habitantes, Coffs Harbour tem um dos mais agradáveis climas do país e encontra-se numa de suas mais
privilegiadas localizações costeiras, harmoniosamente entre as praias de areias brancas e águas azuis do Pacifíco Sul
e a exuberância da fauna e flora nativas das florestas tropicais australianas.
O Colégio Bishop Druitt foi inaugurado em 1994 com apenas 57 alunos no ensino fundamental e hoje temos 1200
estudantes matriculados nos ensinos fundamental e médio - uma prova do alto conceito educacional que a escola
desfruta junto à comunidade local.
Dinamismo, respeito ao próximo e otimismo são as principais virtudes trabalhadas pela escola como valores a serem
desenvolvidas em cada aluno. No Colégio Bishop Druitt acreditamos que essas qualidades, traduzidas em pequenos
e grandes gestos, são capazes de permitir aos nossos alunos contribuir positivamente para o desenvolvimento das
comunidades onde vivem, e que, através delas, construam um mundo melhor e mais feliz de se viver.
NOSSO ALICERCE ANGLICANO
O Colégio Bishop Druitt abraça valores cristãos e as práticas da Igreja Anglicana. Contudo, muitos membros da
nossa comunidade escolar pertencem a outras tradições religiosas, cristãs ou não cristãs. Recebemos todos, de
braços abertos, em nossa comunidade, com suas diferentes culturas, entendendo a diversidade como elemento
enriquecedor da vida e da tradição da escola.
ESTRUTURA FÍSICA
O Colégio Bishop Druitt possui infra-estrutura de altíssimo padrão de qualidade e desenvolvida especificamente
para o aprendizado e o ensino. Amplas salas de aula, biblioteca com ar condicionado, laboratórios de ciências e
computação, escola de música, áreas destinadas à performances artísticas, sala de artes visuais e salas de design e
tecnologia, além de mais 15 hectares de campos esportivos e áreas de recreação.
No Colégio Bishop Druitt você vai desfrutar de um ambiente de comunidade familiar, que valoriza cada aluno como
pessoa e se preocupa com seu bem-estar. Nossos professores e funcionários são profissioanis altamente respeitados,
qualificados e preparados para atender as necessidades de aprendizado de cada aluno, enquanto aproveitam nossa
excelente estrutura de ensino.
APRENDIZADO
O sucesso do Colégio Bishop Druitt é baseado em uma filosofia simples: acreditamos no direito de todo estudante
de aprender e no direito de todo professor de ensinar. Nosso colégio tem uma forte história de sucesso acadêmico
baseada no reconhecimento e no incentivo de talentos individuais, proporcionando assim um ambiente adequado
para o desenvolvimento de cada aluno de acordo com suas aptidões próprias.
No Ensino Fundamental I e II temos cinco ou seis turmas de cada ano e oferecemos uma vasta opção de programas
de estudo baseados nos currículos aprovados pelo Governo do Estado de New South Wales. Além de disciplinas
fundamentais como Inglês, Matemática, Ciências, História, Geografia, Desenvolvimento Pessoal, e Saúde e Educação
Física, oferecemos várias discilpinas opcionais em Tecnologia e Estudos Aplicados, Criação e Performances Artísticas
e Línguas.
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PROGRAMA EXTRA-CURRICULAR
Nosso Programa Extra-Curricular proporciona grandes oportunidades para nossos alunos explorarem quem eles são,
seus dons e vocações naturais. Esse programa inclui esportes, serviços e atividades comunitárias, música e artes,
teatro, discurso, debates e programas de educação ambiental e ao ar livre.
O Programa de Educação Ambiental e ao Ar Livre do Colégio Bishop Druitt envolve acampamentos nos anos 1, 3, 5,
7, 9 (Ensino Fundamental I e II) e terceiro ano do Ensino Médio. Cada acampamento é preparado de modo a oferecer
experiências de aprendizado e atividades em grupo que normalmente não podem ser oferecidas dentro da escola. O
Colégio realiza uma preparação minusiosa na organização dessas atividades no sentido de fortalecer e extender as
vocações intelectuais, físicas e sociais de nossos alunos.
Vários clubes e opções esportivas estão disponíveis no Colégio Bishop Druitt, e nossa tradição proporciona práticas
esportivas de alto nível ao mesmo tempo em que oferece oportunidade para todos participarem. Devido a nossa
localização costeira e nosso clima tropical ameno há várias oportunidades para engajamento em esportes como
natação, surfe e outras atividades de praia.
Se envolver no Programa Extra-Curricular é um compromisso com o Colégio, consigo mesmo, com outros alunos
e professores que não necessariamente fazem parte de sua rotina. Você vai se deparar com desafios, trabalhar em
grupo para vencer obstáculos, aprender a administrar decepções e dividir as glórias do sucesso.
CUIDADO PASTORAL
O Cuidado Pastoral é parte integrante da comunidade do Colégio Bishop Druitt, onde todos têm direito a segurança,
a aprender, a ser respeitado e tratado com dignidade. O Cuidado Pastoral se refere às necessidades da comunidade –
emocionalmente, físicamente e espiritualmente – proporcionando oportunidades para relações pessoais e interações
positivas. Trata-se da divisão de responsabilidades na comunidade para garantir as necessidades individuais e
coletivas em uma agradável e acolhedora atmosfera, independente de gênero, etnia, raça ou aptidões.
esperamos por você
Como estudante internacional, você poderá escolher a duração de sua estada conosco. Você pode se juntar a nós
por um bimestre, um semestre, um ano letivo completo ou mais. Seja bem vindo ao Colégio Bishop Druitt, onde você
vai fazer novos amigos e ter novas experiências enquanto continua sua educação numa escola australiana. Esperamos que você desfrute do aprendizado conosco e da vida em Coffs Harbour.

