
O Colegial Técnico W.F. Kaynor é uma escola de 
última geração com tecnologias novas e avançadas. 
Nosso objetivo é inspirar os alunos a aprenderem 
muito além da sala de aula e construir um senso 
de orgulho e responsabilidade social, enquanto se 
preparam para a carreira e a faculdade. Oferecemos 
uma comunidade de aprendizagem pequena, 

atenciosa e solidária.

Para mais informações, visite 
KAYNOR.CTTECH.ORG 

ligue para 203-578-8711 
para agendar uma visita. 

CREDENCIADO PELA NEASC (ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS E FACULDADES DA NOVA INGLATERRA).

43 TOMPKINS STREET
WATERBURY, CT 06708

W.F. KAYNOR  
TECHNICAL HIGH SCHOOL
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A CTECS está comprometida com uma política de não discriminação. A CTECS não discrimina 
com base em raça, cor, origem nacional, sexo, idade, deficiência, religião, identidade de gênero, 
orientação sexual ou qualquer outra razão proibida por lei em qualquer prática de emprego ou 
programa ou atividade educacional, incluindo admissões e oportunidades vocacionais. As pessoas 
designadas para coordenar o cumprimento desta política são: Levy Gillespie, Departamento 
Estadual de Educação, 450 Columbus Ave, Dartford CT 06103, 860-807-2071 ou Christine Spak, 
CTECS, 39 Woodland St, Dartford, CT 06105. 860-807-2212.



Na Kaynor Tech, talentosos professores acadêmicos 
e de tecnologia de carreira colaboram para projetar 
aulas de alta tecnologia. Nosso programa educacional 
único prepara graduados da Kaynor Tech para 
trabalhar imediatamente, para entrada em programas 
de aprendizagem ou admissão em uma faculdade de 
dois ou quatro anos.

Os alunos do 9º ano participam de todos os programas 
técnicos oferecidos na Kaynor Tech através do 
Programa Exploratório. Essa experiência permite que 
os alunos se envolvam nas diversas oportunidades de 
carreira antes de escolher qual caminhovai definir o 
quadro para sua educação nas séries 10-12. Os alunos 
fazemcursos acadêmicos e de tecnologia de carreira 
emum cronograma rotativo.

Os alunos podem ter a oportunidade de participar 
do programa College Career Pathways (CCP) e do 
programa UConn Early College Experience (ECE). 
Através desses programas, os alunos podem ganhar 
crédito universitário enquanto estão no ensino médio 
e se preparar para o trabalho de curso avançado 
exigido pelas faculdades.

O Aprendizado Baseado no Trabalho (WBL) é uma 
oportunidade para alunos elegíveis nas séries 11 e 12 
ganharem experiência no mundo real, trabalharem 
em equipe, resolverem problemas e atenderem às 
expectativas dos empregadores. O WBL acontece 
durante o dia escolar, e os alunos recebem crédito do 
programa técnico, mas também podem ser pagos. 
Por meio de parcerias com empresas locais, os 
alunos trabalham em projetos de verdade, ganhando 
experiência prática de desenvolvimento de carreira.

Os alunos também podem participar do Trabalho 
de Produção como parte de seu programa técnico. 
Exemplos de trabalhos deprodução incluem a 
construção de uma casa, serviços de salão e bufê. Esse 
trabalho ajuda a preparar os alunos para a transição do 
ensino médio para a força de trabalho.

Os alunos da Kaynor Tech têm uma variedade de 
esportes e atividades a sua disposição:

Atletismo: Futebol, Cross Country, Vôlei, Futebol 
Americano, Basquete, Golfe, Atletismo, Tênis, 
Beisebol e Softball.

Clubes e Atividades: Conselho Estudantil, 
Sociedade Nacional de Honra, SkillsUSA, xadrez e 
vários outros clubes!

 COMO NÓS
TRABALHAMOS

 COMO NÓS 
BRINCAMOS   COMO NÓS

APRENDEMOS

Graduados do Sistema de 
Carreira e Educação Técnica de 
Connecticut (CTECS) são preparados 
para ambientes de trabalho 
e aprendizagem que mudam 
constantemente. Adaptando-se 
a novos padrões em tecnologias 
emergentes, os alunos adquirem 
as habilidades necessárias para ter 

sucesso no local de trabalho e promover a própria 
educação.

Com orientação de líderes do setor, os estudantes da 
Kaynor Tech se formam com certificações ou licenças 
do setor, certificados pós-secundários ou diplomas 
que os empregadores usam para fazer decisões de 
contratação e promoção. Esses graduados têm o 
poder de buscar futuros estudos e treinamentos à 
medida que suas necessidades educacionais e de 
carreira evoluem, posicionando-os como os próximos 
líderes e empreendedores do país.

O QUE NOS TORNA
DIFERENTES

VISITE KAYNOR.CTTECH.ORG

ALUNOS RECEBEM CRÉDITOS DO 
PROGRAMA TÉCNICA, E TAMBÉM 
SÃO PAGOS.

TODO ESTUDANTE SE FORMA COM 
UM DIPLOMA DE COLEGIAL E UM 
CERTIFICADO NO SEU CAMPO TÉCNICO.

Nossas Carreiras Técnicas Incluem:
•   Reparo & Restauração de
     Colisões Automotivas 
•   Tecnologia Automotiva
•   Carpintaria
•   Artes Culinárias
•   Elétrica
•   Cabeleireiro & Cosmetologia 

•   Tecnologia em Saúde
•   Tecnologia da Informação
•   Design Mecânico e
     Engenharia
•   Encanamento &
     Aquecimento
•   Usinagem de Precisão


