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Declaração de missão da Stoughton High School
A comunidade da Stoughton High School promove o desenvolvimento de cidadãos responsáveis que valorizam
altas expectativas acadêmicas, diversidade e excelência.

Expectativas do século 21 para o aprendizado dos alunos

Acadêmico
● O aluno se comunica de forma eficaz.
● O aluno escreve de forma clara e concisa.
● O aluno lê com compreensão e entedimento.
● O aluno participa ativamente do processo de leitura.
● O aluno se envolve na resolução de problemas analíticos através do pensamento crítico.
● O aluno utiliza a tecnologia.

Cívico/Social
● O aluno contribui para a melhoria da comunidade através de atividades organizadas fora da sala de aula.
● O aluno demonstra uma compreensão e apreço por diversos grupos dentro da escola e da comunidade.
● O aluno exibe responsabilidade pessoal.

As expectativas para o aprendizado do aluno são refletidas em todos os vários currículos da Stoughton High
School. As expectativas de aprendizado são projetadas para reforçar as principais habilidades que cada aluno
precisa aprender e demonstrar ao longo de sua experiência no ensino médio. Vamos avaliar sua eficácia e precisão
e melhorá-los usando rubricas e avaliações.

À medida que os alunos trabalham para atender às expectativas de aprendizado, professores e departamentos
também usarão os resultados das rubricas para avaliar currículo, conteúdo e instrução. Este processo é projetado
para esclarecer as expectativas acadêmicas (conteúdo e habilidade) para os alunos e manter um processo reflexivo
para o pessoal da escola examinar/avaliar o conteúdo, currículo e instrução.
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Declaração de Acreditação NEASC

Associação de Escolas e Faculdades da Nova Inglaterra
209 Burlington Rd., Suite 201

Bedford, MA 01730-1433
781-271-0022

A Stoughton High School é credenciada pela New England Association of Schools and Colleges, Inc., uma
organização não governamental reconhecida nacionalmente cujas instituições afiliadas incluem escolas de ensino
fundamental e instituições universitárias que oferecem instrução de pós-graduação.

O credenciamento de uma instituição pela New England Association indica que ela atende ou supera os critérios de
avaliação da qualidade institucional aplicados periodicamente por meio de um processo de revisão por pares. Uma
escola ou faculdade credenciada é aquela que tem disponíveis os recursos necessários para atingir seu objetivo
declarado por meio de programas educacionais apropriados, está substancialmente fazendo isso e fornece
evidências razoáveis de que continuará a fazê-lo no futuro previsível. A integridade institucional também é
abordada por meio do credenciamento.

A acreditação pela New England Association não é parcial, mas aplica-se à instituição como um todo. Como tal,
não é uma garantia da qualidade de cada curso ou programa oferecido, ou da competência individual dos
graduados. Em vez disso, fornece garantia razoável sobre a qualidade das oportunidades disponíveis para os alunos
que frequentam a instituição.

Dúvidas sobre o status do credenciamento de uma instituição pela New England Association devem ser
direcionadas ao pessoal administrativo da escola ou faculdade. Pessoas físicas também podem entrar em contato
com a Associação.

INFORMAÇÕES GERAIS

Os alunos do 9º ao 12º ano experimentam um currículo de ensino médio amplo e desafiador. A maioria dos cursos
é nivelada, com requisitos específicos para continuação ou aceitação no próximo nível. A cada curso é atribuído
um valor de crédito. Cursos, quantidade de crédito e notas de aprovação determinam a graduação da Stoughton
High School. Assim, os alunos devem ter um papel ativo na seleção do curso.

Construímos todo o cronograma e designamos professores com base nas informações que recebemos de
alunos e pais durante o período de seleção do curso. Como o processo de seleção do curso é um
empreendimento cooperativo entre os alunos, os pais/responsáveis, os professores e os conselheiros escolares,
espera-se que, quando a seleção do curso for feita, o aluno tenha determinação para ficar com suas decisões.
É também nossa expectativa que uma decisão responsável e sábia seja tomada. Solicitações de alterações
após o período de seleção do curso só serão atendidas devido a circunstâncias extraordinárias após o pessoal
apropriado considerar cuidadosamente as razões das alterações propostas e somente se houver espaço e
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recursos disponíveis. No entanto, pedidos de mudança, como não gostar de um curso, subestimar as
expectativas do curso, selecionar ou desmarcar um professor específico, desejar fazer um curso mais fácil,
não se deu conta de como seria o curso ou querer estar em sala de aula com amigos são motivos inadequados
para mudança da agenda e a solicitação não será atendida. A desistência de um curso pode ter as seguintes
implicações: uma nota WP (Aprovação por Retirada) ou WF (Reprovação por Retirada) será publicada no histórico
escolar do aluno.

Um aluno pode escolher as disciplinas antes do nível da série com a permissão do Diretor ou seu designado. No
entanto, as disciplinas exigidas devem ser cursadas no nível de série prescrito. Além disso, um aluno pode optar
por ter disciplinas abaixo do nível da série.

Diretrizes para seleção e avanço nos níveis do curso: Os alunos são selecionados para os níveis avançados do
curso com base nos seguintes critérios: recomendação do professor, pontuações de testes padronizados, notas
anteriores, aprovação administrativa e amostras de redação sempre que aplicável. A decisão de fazer um curso de
AP (classe avançada) na Stoughton High School não deve ser tomada impensadamente. Seus professores,
conselheiros escolares e administração esperam muito de você. Para ganhar crédito de Colocação Avançada para
qualquer curso, os alunos devem fazer o Teste de Nível Avançado. O Diretor ou seu designado pode considerar
quaisquer exceções às diretrizes indicadas acima.

A escola reserva-se o direito de cancelar qualquer curso devido a  insuficiente inscrições.

Procedimento de Seleção de Curso

1. Os alunos recebem suas fichas de seleção de curso. (alunos do 8º ano - SOMENTE). As séries 9 - 11 devem
usar a folha de Planejamento de Seleção de Cursos encontrada no verso do Programa de Estudos

2. O professor atual faz recomendações de cursos para o próximo ano (apenas para cursos nivelados).
3. Alunos e pais/responsáveis discutem as opções de programas para o ano seguinte, revisam a linguagem

específica no Programa de Estudos e revisam o boletim do aluno.
4. Alunos e pais/responsáveis revisam as recomendações do professor, escolhem os cursos usando o Programa

de Estudos e fazem suas seleções na folha fornecida.
5. A 8ª série completará a inscrição on-line na Middle School durante o segundo trimestre. As séries 9 a 11

completarão o registro do curso on-line durante o mês de março.
6. Alunos e pais / responsáveis receberão uma lista de cursos que o aluno selecionou. Esta lista deve ser

verificada quanto à exatidão e devolvida à escola para correções.
7. Pais/responsáveis e alunos devem revisar cuidadosamente a programação do aluno e resolver quaisquer

erros durante o verão com um Conselheiro Escolar.

Nos cursos acadêmicos onde há uma discordância entre a recomendação do professor e o curso que o aluno
pretende fazer, o nível recomendado pelo professor será registrado. Para resolver a divergência, o aluno e os
pais/responsáveis deverão apresentar uma Isenção do Curso. As Isenções do Curso estão disponíveis no Escritório
de Aconselhamento Escolar e devem ser concluídas durante o Período de Seleção do Curso.
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Diretrizes para Escolhas de Cursos

Ao selecionar cursos para o próximo ano, é importante ter em mente o seguinte: requisitos de graduação da
Stoughton High School, requisitos para quatro anos ou escolas profissionalizantes e eletivas. Lembre-se de que as
disciplinas eletivas (livre escolha) expõem os alunos a interesses e possibilidades além do currículo educacional
geral; cursos de requisitos básicos têm precedência sobre eletivas. Os alunos do quarto e último ano do Ensino
Médio devem passar nas matérias escolares totalizando um mínimo de vinte (20) créditos. Um aluno deve estar
dentro de cinco créditos de requisito de graduação para participar da Noite de Homenagens e da Graduação.
Nossos alunos são incentivados a fazer o seu melhor e têm a chance de se destacar selecionando cursos que os
ajudarão a planejar sua educação pós-secundária. Como parte de nosso compromisso com o crescimento do aluno e
o aprendizado ao longo da vida, esperamos que os alunos adquiram habilidades valiosas por meio de disciplinas
eletivas em todo o currículo. As Matérias Eletivas ajudam a ampliar a preparação para os interesses de carreira. A
Planilha do Plano de Quatro Anos, que se encontra na última página do Programa de Estudos, será útil para
planejar o curso e acompanhar o progresso de sua graduação.

Mudanças de curso

Os alunos que selecionaram cursos cancelados devido a baixa procura e números insuficiente de matrículas serão
informados e solicitados a selecionar um(s) curso(s) substituto(s). Os professores revisam as recomendações do
curso em junho e podem alterar as recomendações do curso com base na média final do aluno. Os professores
notificarão os pais sobre essas mudanças. Os alunos devem selecionar os cursos com cuidado, pois as alterações de
cronograma só podem ser feitas de acordo com as diretrizes abaixo:

● Circunstâncias extraordinárias serão consideradas pelo Diretor da High School. No entanto, as alterações
propostas só serão honradas se aprovadas e o espaço/recursos permitirem.

● Professores e Diretores de Departamento podem iniciar mudanças devido à colocação. Essas alterações
serão consideradas em consulta com o aluno e a família.

● Os cursos cancelados nos primeiros dezesseis (16) dias letivos de um semestre não aparecem na
transcrição. Os cursos cancelados após esse período permanecerão na transcrição e terão um WP
(aprovação desistência) ou WF (reprovação de retirada).

Departamento de Aconselhamento da Escola Stoughton High School

A missão do Departamento de Aconselhamento Escolar é fornecer um programa de aconselhamento escolar que
aborde o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal/social de todos os alunos. Uma função importante do
departamento é ajudar os alunos a reconhecer todo o seu potencial, auxiliando-os no planejamento para o futuro e
selecionando cursos que os ajudarão a alcançar seus objetivos de vida. A cada ano, os Conselheiros Escolares usam
dados para auxiliar os alunos na seleção de cursos específicos com base na compreensão dos próprios interesses,
habilidades, planos futuros, requisitos de graduação e disponibilidade do curso do aluno. Essas informações são
coletadas por meio de currículo planejado e reuniões individuais ou em grupo com os alunos.
Os pais que desejam discutir o progresso acadêmico, a seleção de cursos e outros assuntos relacionados ao
desempenho escolar são incentivados a consultar o orientador designado para o aluno. As consultas podem ser
agendadas entrando em contato com o Escritório do Departamento de Aconselhamento Escolar pelo telefone
781-344-7001, ramal 1202.
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Requisitos de graduação do Stoughton High School

Para se graduar na Stoughton High School, os alunos precisam atender a três requisitos.
1. Total de créditos mínimos do curso
2. Curso Específico por Assunto, ambos estão descritos na tabela na próxima página
3. Determinação de Competências. Todos os alunos devem passar nos testes MCAS em Artes da Língua

Inglesa, Matemática e Ciências para obter um diploma da Stoughton High School. A maioria dos testes
MCAS são feitos na 10ª série. Nas áreas de ELA e Matemática, os alunos devem obter uma pontuação de
Proficiência nos testes MCAS. Os alunos que obtiverem a pontuação Precisa Melhorar nos testes de ELA e
Matemática da 10ª série devem cumprir os requisitos do Plano de Proficiência Educacional (EPP)
desenvolvido pela Stoughton High School.

Créditos do Curso e Curso Específico do Assunto

Turma de 2023 Turma de 2024 Turma de 2025 Turma de 2026

inglês 20 créditos 20 créditos 20 créditos 20 créditos

Matemática 20 créditos** 20 créditos** 20 créditos** 20 créditos**

Ciência 3 anos de um
laboratório de

ciências

3 anos de um
laboratório de

ciências

3 anos de um
laboratório de

ciências

3 anos de um
laboratório de

ciências

Ciências Sociais 17,5 créditos * 17,5 créditos * 17,5 créditos * 17,5 créditos *

EF/Saúde 1 curso por ano
7,5 créditos

9º e 10º Saúde _

1 curso por ano
7,5 créditos

9º e 10º Saúde _

1 curso por ano
7,5 créditos

9º e 10º Saúde _

1 curso por ano
7,5 créditos

9º e 10º Saúde _

Belas-Artes 1 curso Belas Artes 1 curso Belas Artes 1 curso Belas Artes 1 curso Belas Artes

Idioma mundial 2 cursos no mesmo
idioma mundial

2 cursos no mesmo
idioma mundial

2 cursos no mesmo
idioma mundial

2 cursos no mesmo
idioma mundial

Tecnologia da
Informação

1 Curso de
Tecnologia da

Informação

1 Curso de
Tecnologia da

Informação

1 Curso de
Tecnologia da

Informação

1 Curso de
Tecnologia da

Informação

De outros Letramento
financeiro

Letramento
financeiro

Letramento
financeiro

Letramento
financeiro

Créditos totais
mínimos 135 135 135 135
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* Todos os alunos precisarão passar três anos e meio de classes de História.
História Mundial - para calouros (ano inteiro, 5 créditos)
História dos Estados Unidos I - para alunos do segundo ano (ano inteiro, 5 créditos)
História dos Estados Unidos II - para Juniors (ano completo, 5 créditos)
História dos Estados Unidos III ou América desde 1980 - para Sênior  (meio ano, 2,5
créditos)

** Todos os alunos precisarão ser aprovados em Álgebra 1, Geometria e 5 créditos de um curso de Álgebra 2.

Os requisitos de graduação da Stoughton High School são baseados no Massachusetts Common Core Standards
(Mass Core), que prepara os alunos para a entrada em uma faculdade ou universidade.

Critérios de Aprovação

Ser promovido ao 12º ano Um aluno deve ganhar 90 créditos

Ser promovido ao 11º ano Um aluno deve ganhar 60 créditos

Ser promovido ao 10º ano Um aluno deve ganhar 27,5 créditos

Preparação pós-secundária

O programa de estudos é projetado para permitir que cada aluno da Stoughton High School tenha a oportunidade
de se formar com um plano pós-secundário concreto e conhecimento dos recursos necessários para atingir seus
objetivos. O currículo de aconselhamento escolar expõe todos os alunos às suas opções pós-secundárias e o
departamento de aconselhamento escolar se dedica a fornecer programação para apoiar os objetivos
pós-secundários de todos os alunos. Este currículo é entregue por meio de parceria com a faculdade/centro de
carreiras, reuniões individuais, sessões de informação em grupo, sessões de informação para pais/responsáveis,
seminário de segundo ano e assembléias de grandes grupos. Cada aluno da Stoughton High School tem acesso a
uma conta Naviance; projetado para permitir que os alunos façam exploração na faculdade, carreira e habilidades
para a vida. Para a construção de habilidades vocacionais, os alunos da Naviance podem preencher perfis de
carreira e interesse, criar um currículo de trabalho e pesquisar carreiras. Para promover a preparação para a
faculdade, a Naviance oferece ferramentas de pesquisa de faculdades, informações sobre padrões de admissão e
pontos de dados que permitem aos alunos identificar as faculdades que atendem às suas metas e necessidades.

O College and Career Center oferece uma variedade de recursos, atividades e programação de planejamento
de carreira. A educação para o desenvolvimento de carreira é projetada para fornecer aos alunos as
habilidades, conhecimentos e experiências que os ajudam a tomar uma decisão informada ao determinar sua
carreira. O resultado desejado é a prontidão para educação pós-secundária, primeiros passos na carreira e
engajamento cívico.
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Sistema de Universidade Estadual de MA e Requisitos Mínimos de Admissão UMASS

As normas mínimas de admissão para as universidades estaduais e campus universitários da UMass foram
estabelecidos por várias razões principais: primeiro, para enfatizar a importância de concluir com sucesso um
rigoroso curso acadêmico de estudo no ensino médio (como Mass Core); segundo, garantir que os alunos estejam
bem preparados para concluir os cursos universitários e seus diplomas; e terceiro, aumentar a consistência entre as
universidades estaduais e os campi de graduação da UMass.

Novamente, esses padrões são requisitos mínimos. A elegibilidade para admissão não é um direito de admissão
para qualquer candidato; como tal, atender aos padrões mínimos não garante a admissão, uma vez que os oficiais
de admissão consideram uma ampla gama de fatores ao analisar as inscrições dos alunos, e as universidades
estaduais e os campi da UMass podem estabelecer requisitos adicionais. Para obter informações sobre quaisquer
requisitos adicionais, entre em contato com o escritório de admissões da(s) instituição(ões) para a qual você está
interessado em se inscrever.

Observação: essas normas não se aplicam às faculdades comunitárias, que implementam políticas de admissão e
matrícula abertas.

Candidatos a calouros

Os critérios de admissão para candidatos a calouros nas instituições públicas de quatro anos de Massachusetts têm
três componentes principais:

1. Conclusão bem-sucedida de cursos acadêmicos obrigatórios em disciplinas específicas.
2. Uma média mínima e média ponderada de notas (GPA) obtidas em cursos acadêmicos de nível médio.
3. A apresentação de pontuações de testes padronizados, ou seja. SAT, ACT, TOEFL.

Escala  móvel para a UMass

Média ponderada GPA Pontuação SAT Combinada
(Leitura Crítica e

Matemática)

Pontuação ACT

2,51-2,99 1030 20

2,41-2,50 1070 21

2,31-2,40 1110 22

2.21-2.30 1140 23

2.11-2.20 1180 24

2.00-2.10 1220 25
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Escala  móvel para Universidades do Estado de Massachusetts

Média ponderada GPA Pontuação SAT Combinada
(Leitura Crítica e Matemática)

Pontuação ACT

2,51-2,99 990 19

2,41-2,50 1030 20

2,31-2,40 1070 21

2.21-2.30 1110 22

2.11-2.20 1140 23

2.00-2.10 1180 24

Níveis do curso na Stoughton High School

Para desafiar todos os nossos alunos, a Stoughton High School oferece quatro níveis de cursos. Esses níveis são
designados para que todos os alunos possam alcançar o sucesso enquanto buscam a excelência e o avanço
acadêmico. Consulte a seção Políticas Gerais deste documento para obter mais informações sobre mudanças de
nível. Esta é uma descrição geral dos nossos níveis. Descrições detalhadas para cada curso são listadas por
departamento.

Colocação (classe) avançada (AP)
Advanced Placement, um programa do College Board, oferece estudos avançados para alunos capazes e altamente
motivados no primeiro ano da faculdade. A maioria das faculdades e universidades concede créditos ou isenta os
alunos dos cursos do primeiro ano, com base nas notas obtidas nos exames de Colocação Avançada anualmente.
Os cursos AP preparam os alunos para o exame AP final, que os alunos devem fazer como parte de sua
participação no curso.

Altas Honras (HH)
As aulas de alto nível honorífico são projetadas para fornecer aos alunos as habilidades analíticas e o conhecimento
factual necessário para lidar criticamente com problemas e materiais. Os alunos devem estar preparados para
ingressar em um curso com altas expectativas de sucesso, que os preparará para aprimorar suas habilidades
educacionais para futuros cursos avançados. Esses cursos preparam os alunos para ingressar em cursos de
Colocação Avançada (AP)

Honras (H)
As classes do Nível Honors se movem em um ritmo acelerado. O sucesso requer conquistas passadas sólidas e um
alto grau de motivação na área de estudo. Os alunos devem ser capazes de trabalhar de forma independente e
completar um número considerável de tarefas abrangentes que exigem habilidades avançadas. Consulte os
pré-requisitos listados para cada departamento. Os alunos devem considerar cuidadosamente fazer essas aulas e
devem buscar orientação de pais, professores e conselheiros escolares antes de finalizar sua decisão. Alunos e pais
são incentivados a revisar os textos antes de decidir fazer uma aula de nível Honors.
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Faculdade (C)
Estes cursos rigorosos são oferecidos para preparar alunos motivados para faculdades e universidades de quatro
anos após a graduação. As aulas da faculdade desafiam os alunos com material e apresentações destinadas a
continuar a busca de domínio numa área específica. Os alunos desses cursos são obrigados a concluir uma
quantidade considerável de trabalho fora da sala de aula. Alguns desses cursos podem ser feitos para crédito
universitário; consulte as descrições detalhadas nas listas dos departamentos.

Unleveled (U)
Esses cursos são para alunos que podem precisar de apoio ou reforço adicional em qualquer uma das áreas de
conteúdo ou em seus acadêmicos em geral. Eles são realizados além dos cursos de nível universitário nas áreas de
conteúdo em que o aluno precisa de apoio. Os alunos são recomendados para esses cursos com base no
desempenho do curso, resultados da avaliação do estado, planos educacionais individualizados, recomendações da
equipe de suporte com base na construção, proficiência em inglês e/ou histórico acadêmico anterior. Os alunos
ganham créditos para essas aulas. No entanto, esses cursos não contam para os requisitos de graduação da área de
conteúdo nem afetam o GPA do aluno.

Para Possíveis Alunos de Classes  Avançadas

Sua inscrição em um curso de Classe Avançada representa um compromisso com um curso intensivo de estudo no
nível de um curso de calouro universitário. Também é um compromisso fazer o exame de Classe Avançada em
maio, para que seu desempenho no curso possa ser comparado aos milhares de outros alunos em todo o país que
fizeram o mesmo curso. Qualquer aluno matriculado em um curso AP deve fazer o exame. Espera-se que o aluno
ou sua família pague o custo do exame, como fazem para outros exames do College Board; no entanto, a ajuda
financeira está disponível para qualquer aluno em dificuldades.

Os alunos que concluem o curso de Classe Avançada, incluindo a realização do exame, recebem certos benefícios
por seus esforços. Eles têm a oportunidade de experimentar o trabalho de nível universitário sem o custo da
mensalidade de nível universitário. Suas transcrições do ensino médio mostram que eles se matricularam em
cursos AP. Para os oficiais de admissão da faculdade, este é um sinal de um estudante forte com intenção séria. Os
alunos que fazem o exame AP estão geralmente isentos da final departamental regular. As notas nos cursos AP
também são mais pesadas no cálculo da média de notas de um aluno (consulte a Escala de Médias de Notas SHS).
Mais informações estão disponíveis no Contrato AP que todos os alunos e pais da AP devem assinar e devolver
antes de receber o trabalho de verão.

Estudo independente

Um aluno pode enriquecer seu programa educacional elaborando uma proposta sólida e contando com o interesse e
apoio de um membro do corpo docente que atuará como mentor e avaliador do aluno. Para ser aceito em tal
programa, o aluno deve ter boas credenciais acadêmicas e ser um aluno automotivado. Para se inscrever, o aluno
deve enviar uma proposta por escrito ao membro do corpo docente descrevendo o projeto, tempo de envolvimento
esperado, método de pesquisa a ser utilizado, resultados previstos e crédito do curso esperado. O crédito de curso
esperado deve ser baseado em 25 horas de trabalho por crédito. A proposta será analisada pelo diretor do
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departamento e pelo conselheiro escolar, antes de ser submetida ao diretor para aprovação. O projeto final e o
respectivo diário de trabalho devem ser apresentados ao docente orientador que atribui uma nota.
O professor e o diretor verificarão as horas do programa e o valor do crédito atribuído ao projeto. O diretor deve
dar a aprovação final. Cursos de Estudo Independente não contarão para a classificação de classe ou GPA de um
aluno.

Programa de inscrição dupla

A Stoughton High School tem o orgulho de oferecer várias oportunidades interessantes de matrícula dupla. Cada
curso realizado contará para os requisitos de graduação da Stoughton High School, além de ganhar créditos
universitários por curso. Os alunos devem preencher formulários de inscrição no curso e pagar as mensalidades de
cada curso. Este programa expõe os alunos do ensino médio a uma experiência colegial. Esses cursos expõem os
alunos do ensino médio à sala de aula da faculdade, oferecendo valiosa experiência universitária e créditos
universitários durante sua carreira no ensino médio.

Os alunos podem participar do programa de matrícula dupla na Bridgewater State University ou na Massasoit
Community College. Os alunos que participam deste programa podem frequentar como alunos em período
integral, tendo aulas que atendem aos requisitos de graduação do SHS. Há um GPA mínimo necessário para se
inscrever. Os alunos devem se reunir com o conselheiro da escola para discutir essa opção. Cursos realizados em
qualquer instituição externa não estão incluídos nos cálculos do GPA.

Sistema de classificação de notas (Marking System)

Os alunos são avaliados com um boletim quatro vezes durante o ano. Relatórios escritos de progresso de meio
período são distribuídos aos alunos para levar para casa na metade de cada período. Os pais e responsáveis que se
inscreveram no Portal dos Pais têm acesso regular a essas informações, bem como a falta de tarefas de casa, notas
de tarefas individuais e frequência. O formulário para solicitar uma conta no Portal dos Pais pode ser localizado no
site da escola e também no Escritório Central. Cursos de Estudo Independente, cursos realizados fora do SHS,
cursos da SHS Summer School ou qualquer outro curso de verão do ensino médio não contarão para a
classificação de classe ou GPA de um aluno.

As notas dos alunos da Stoughton High School são representadas em letras nos boletins. Cada letra representa uma
gama de  notas numéricas da seguinte forma:

A+ 97% - 100% B- 80% - 82% D+ 67% - 69%
A 94% - 96% C+ 77% - 79% D 64% - 66%
A- 90% - 93% C 73% - 76% D- 60% - 63%
B+ 87% - 89% C- 70% - 72% F Abaixo de 60%
B 83% - 86%
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Escala de Média de Notas (GPA) da Stoughton High School

(Baseado na Fórmula do Massachusetts State College)

Grau Colocação avançada Altas Honras Honras Escola Superior

A+ 5.3 5,0 4,8 4.3

UMA 5,0 4.7 4,5 4,0

UMA- 4.7 4.4 4.2 3.7

B+ 4.3 4,0 3.8 3.3

B 4,0 3.7 3,5 3,0

B- 3.7 3.4 3.2 2.7

C+ 3.3 3,0 2,8 2.3

C 3,0 2.7 2,5 2,0

C- 2.7 2.4 2.2 1,7

D+ 2.3 2,0 1,8 1.3

D 2,0 1,7 1,5 1,0

D- 1,7 1,4 1.2 0,7

F 0 0 0 0

Quadro de Honras

High Honors relatório de notas do semestre contendo nada inferior  que um “A-” em todas as áreas.
Honras relatório de notas do semestre contendo nada menos que um “B-” em todas as áreas.

Semestre e exames finais

Exames de meio de ano e finais são dados para avaliar a qualidade da compreensão de um aluno em um curso.
Estes são dados em uma base departamental. Os resultados dos exames semestrais e finais são usados para calcular
as notas finais do curso da seguinte forma:

Cursos de um ano inteiro Cursos semestrais
Cada termo de marcação 20% Cada termo de marcação 40%
Exame do meio do ano 10% Exame final 20%
Exame final 10%
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EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NEGÓCIOS E CARREIRA

Os cursos de Educação Técnica de Empresarial e de Carreira da Stoughton High School são projetados para
atender às necessidades e desafiar os interesses intelectuais de alunos com uma ampla gama de habilidades e
objetivos vocacionais e estão alinhados com os padrões nacionais e de Massachusetts, Common Core e ISTE.
Esses cursos oferecem uma base por meio de habilidades avançadas em negócios, comunicação e tecnologia da
informação e alfabetização financeira que apoiam o sucesso acadêmico dos alunos na Stoughton High School.
Além disso, eles preparam os alunos para o local de trabalho, bem como para o ensino pós-secundário.

O departamento oferece aos alunos a oportunidade de participar do clube DECA. O DECA é um Clube
Internacional de Negócios que oferece oportunidades para os alunos competirem em nível distrital, estadual e
nacional. Os cursos de televisão e vídeo estão alinhados e ampliam o canal de acesso público local. Esses cursos
são projetados para desenvolver e aprimorar suas habilidades técnicas e de apresentação. Os cursos de tecnologia
estabelecem uma visão geral e compreensão do nosso mundo conectado e em constante mudança, com web design
e certificação A +.

Business ( Negócios)

6113-C Princípios de Negócios 2.5 créditos

Este curso é projetado para fornecer aos alunos conhecimentos práticos de trabalho da organização de empresas e
os princípios e procedimentos que são essenciais para o seu sucesso. Ele é projetado especificamente para todos os
alunos que planejam trabalhar em negócios (business), ou que desejam ser empregados em cargos de
gerenciamento e para aqueles que planejam seguir o ensino superior e seguir uma carreira de gerenciamento de
negócios. Os tópicos de estudo incluem economia, organizações empresariais, liderança, gestão de recursos
humanos, contabilidade, finanças, empreendedorismo e marketing. Ao concluir este curso, os alunos irão
desenvolver e apresentar um plano de negócios tendo assim uma melhor compreensão de como as empresas são
organizadas e como operam local, nacional e globalmente no mercado mundial de tecnologia atual. Pré-requisito:
Nenhum

6213-C Marketing de esportes e entretenimento (oferecido em anos de formatura) 2,5 créditos
A aula de Marketing Esportivo e de Entretenimento foi projetada para apresentar ao aluno o papel do marketing
nos esportes profissionais e universitários, bem como na indústria do entretenimento (música, televisão, eventos,
locais e filmes) usando uma abordagem interativa de dramatização, projetos de classe, estudos de caso, palestras e
eventos atuais do setor. Os alunos aprenderão os princípios do marketing através das lentes do mundo dos esportes
e do entretenimento. Sugere-se ter feito Princípios de Negócios antes de fazer este curso, no entanto, não é
obrigatório. Pré-requisito: Nenhum

62331-C Marketing de Moda Varejo e Merchandising (oferecido em anos ímpares de graduação) 2,5 créditos
O curso de Marketing de Moda, Varejo e Merchandising foi desenvolvido para estudantes interessados em uma
carreira em moda, marketing de moda e/ou merchandising. Os alunos serão apresentados às ferramentas,
vocabulário e fundamentos de moda, tecidos, coordenação de cores, merchandising e varejo usando uma
abordagem interativa de simulações, projetos em sala de aula e palestras. Os alunos aprenderão os princípios do
marketing através das lentes do mundo da moda e do varejo. Sugere-se ter feito Princípios de Negócios antes de
fazer este curso, no entanto, não é obrigatório. Pré-requisito: Nenhum
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6153-C Contabilidade 2,5 créditos
Neste curso, os alunos estudarão os princípios básicos de contabilidade, se familiarizarão com a terminologia
contábil comum e aprenderão o ciclo contábil completo. Os alunos irão desenvolver uma compreensão dos
métodos usados para desenvolver registros financeiros para uma empresa comercial, com ênfase na propriedade
individual, registrando e preparando declarações relativas a ativos, passivos e resultados operacionais de uma
empresa. Os alunos aprenderão como planejar, registrar, analisar, interpretar e prever as finanças das empresas.
Pré-requisito: Princípios de Negócios (6113-C) ou Recomendação do Professor

63223-C Alfabetização Financeira 1,25 créditos
Este curso destina-se a todos os alunos a serem cursados no primeiro ano e fornece aos alunos uma introdução à
alfabetização financeira. Os tópicos incluem orçamento, instituições de poupança e financeiras, cartões de crédito,
empréstimos para automóveis, pessoais e escolares, hipotecas, ações e mercado de ações, seguros, contas de
aposentadoria e outros aspectos-chave da solidez financeira para contas pessoais. Este curso é um requisito de
graduação.

63224-C Alfabetização Financeira II 2,5 créditos
Para os alunos que desejam se aprofundar nos conceitos explorados durante o curso inicial de Alfabetização
Financeira, o Alfabetização Financeira II abordará tópicos como ingresso no mercado de trabalho, tributação,
investimentos, pagamento de ensino superior, compreensão de empréstimos e muito mais. Cada unidade fornecerá
aos alunos habilidades práticas, bem como oportunidades para aplicar essas habilidades em cenários, atividades,
simulações e dramatizações da vida real. Pré-requisito: Alfabetização Financeira.

Comunicações

62223-C Introdução à Mídia 2,5 crédito
Este é um curso introdutório à comunicação de mídia, incluindo design e desenvolvimento. Uma variedade de
tarefas será usada para apresentar aos alunos a impressão, jornalismo, música, rádio, televisão, vídeo, cinema,
fotografia, design gráfico e seu papel na comunicação de massa. A ética da comunicação, as leis e regulamentações
da indústria e a tecnologia de mídia digital relacionada também serão exploradas. Pré-requisito: Nenhum

6623-C Produção de Vídeo I 2,5 créditos
Este é um curso introdutório em técnicas de produção de estúdio e campo. Uma variedade de tarefas será usada
para apresentar aos alunos a direção, o trabalho de câmera, a produção de áudio, a redação de roteiros, a edição não
linear, o storyboard, o desenvolvimento de shows e a produção de estúdio. A ética da transmissão e as novas
tecnologias de mídia digital serão discutidas. Pré-requisito: Nenhum

63633-C Design Gráfico 2,5 créditos
Este curso apresenta ao aluno os princípios básicos do design gráfico de negócios de sucesso. Elementos e
princípios de design são examinados e sua aplicação explorada por meio de pesquisas de exemplos da indústria do
mundo real e atribuições de projetos criativos práticos. Os aplicativos de negócios cobertos incluem papel de carta
comercial, folhetos, folhetos e cartões, materiais de reunião, anúncios e apresentações. O uso eficaz de cores,
símbolos, composição e escala é enfatizado. Adobe InDesign Illustrator e Photoshop são utilizados neste curso.
Pré-requisito: Introdução à mídia ou recomendação do professor
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6633-C Produção de Vídeo II 2.5 créditos
Este é um curso intensivo de produção de vídeo para o aluno aprendiz. Este curso baseia-se nos conceitos
aprendidos em Video Productions I. Os tópicos incluirão filmagem no estúdio e no local, edição avançada e
desenvolvimento gráfico. A turma será responsável pelo desenvolvimento da programação semanal do canal a
cabo Stoughton. Pré-requisito: Produção de vídeo I ou recomendação do professor

6533-C Produção de vídeo III 5 créditos
Este é um curso intensivo em produção de vídeo para o aluno avançado. Os tópicos incluem design de programa,
desenvolvimento, gerenciamento de projeto, programação de produção, coordenação com a empresa de cabo local
e aparições no ar, conforme planejado. A turma será responsável pelo gerenciamento geral do programa da
produção semanal de programação para o canal a cabo Stoughton e conteúdo digital para Safari Montage e
Youtube. É necessária a filmagem de eventos extracurriculares, como eventos locais, esportes e música.
Pré-requisito: Produção de Vídeo I  E Produção de Vídeo II ou Recomendação do Professor

6613-C Stoughton Yearbook Produção 5 créditos
Os alunos ajudam a produzir o anuário de forma oportuna e organizada, cumprindo os prazos e aprendendo sobre a
produção e o marketing de uma publicação. O curso incluirá aulas de organização empresarial, ética, cumprimento
de prazos e direitos autorais. Os alunos irão dominar as habilidades no desenvolvimento de conteúdo, redação de
histórias, design gráfico e fotojornalismo/fotografia digital. Embora não haja pré-requisitos, design gráfico,
fotografia, produção de vídeo e/ou jornalismo fornecem habilidades fundamentais úteis para este curso. Os alunos
devem estar dispostos a ficar depois da escola para trabalhar com clubes, participar de eventos esportivos (às
vezes, eventos fora do campus; natação, hóquei, golfe, etc.), eventos musicais e outros eventos da comunidade para
obter fotos e histórias. Os alunos devem estar no 11º ou 12º ano para fazer este curso.

6614-C Marketing - Empresa Escolar 2.5 créditos
Este curso é projetado para dar aos alunos uma investigação exploratória de oportunidades de carreira no campo da
gestão de varejo e marketing. Os alunos obtêm experiência prática em uma variedade de projetos de marketing
específicos para a loja da escola. A classe é dividida entre teorias de livros didáticos e aprendizado experimental
por meio de empreendimentos escolares e atividades baseadas em projetos. Este curso é recomendado para
estudantes que pretendem uma carreira em Negócios e/ou Marketing, como Merchandising de Varejo e Atacado,
Vendas B2B, E-Commerce, Pesquisa de Marketing, Gestão de Estoque, Distribuição, Publicidade, Gestão de
Pequenas Empresas, Empreendedorismo, Merchandising de Moda, Social Marketing de Mídia, Contabilidade e
Relações Públicas. Os alunos devem se comprometer a trabalhar na loja da escola fora do horário de aula (antes
da escola, depois da escola e durante eventos esportivos/comunitários) de acordo com a programação definida
com o instrutor. Isso dará aos alunos a oportunidade de ganhar horas de serviço comunitário. Pré-requisito:
Princípios para aprovação de Professores de Negócios ou Departamentos

6615-C Estudo Independente - Loja Escolar 2.5 Créditos
Este é um curso prático que promoverá habilidades da vida real em marketing de varejo e merchandising. Os
alunos obterão experiência prática em uma variedade de projetos de negócios e marketing específicos para a loja
da escola e trabalharão com software e hardware de ponto de venda para manter registros de vendas. Projetos
adicionais concentrados em aspectos do mix de marketing (produto, preço, praça e promoção) com base no
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interesse e na capacidade do aluno. Os alunos devem se comprometer a trabalhar na loja da escola fora do horário
de aula (antes da escola, depois da escola e durante eventos esportivos/comunitários).
Pré-requisito: Princípios de Negócios ou Aprovação do Professor do Departamento

Tecnologia da Informação (TI)

63301-C Ferramentas Digitais para um Mundo Cibernético 1,25 créditos
Este curso está centrado em quatro temas: o mundo cibernético, ferramentas digitais, estrutura computacional e
mídia digital. Os alunos irão construir uma base de habilidades pessoais e profissionais que podem ser aplicadas ao
longo de seus anos de ensino médio. Os alunos irão se envolver em atividades de cidadania digital que reforçarão a
ética digital, o uso eficaz das mídias sociais e a etiqueta de e-mail. Este curso substitui os Fundamentos Digitais.

63303-C Créditos do Microsoft Office 2.5 créditos
O Microsoft Office fornece aos alunos conhecimentos além dos fundamentos do Microsoft Word, PowerPoint e
Excel. O Microsoft Word inclui a formatação adequada de cartas, documentos de várias páginas e formatação
adequada de trabalhos de pesquisa, incluindo referência adequada de recursos. O Microsoft PowerPoint inclui o
planejamento de apresentações eficazes, utilizando animações e transições, bem como habilidades de apresentação
adequadas. O Microsoft Excel inclui fórmulas e funções mais avançadas, bem como gráficos. As ferramentas
adquiridas no Microsoft Office beneficiarão muito os alunos em seus estudos na Stoughton High School e além.
Pré-requisito: Ferramentas Digitais para um Mundo Cibernético

6473-C A+ (Hardware) 5 créditos
Este curso foi desenvolvido para ensinar os fundamentos dos sistemas operacionais comuns e o hardware do PC
que eles controlam. Os alunos ganharão experiência prática com hardware de PC e dispositivos periféricos, como
modems e impressoras. Os alunos também aprenderão a instalar e solucionar problemas de sistemas operacionais
comuns. A obtenção da certificação A + prova que você possui uma ampla base de conhecimento e competência
em hardware principal e tecnologias de sistema operacional, incluindo instalação, configuração, diagnóstico,
manutenção e rede básica. Pré-requisito: nenhum

6483-C A+ (Software) + Rede 5 créditos
Este curso é projetado para ensinar os fundamentos associados ao projeto, desenvolvimento, instalação e
manutenção de redes e sistemas relacionados e hardware. Os alunos irão explorar os sistemas de segurança e a
proteção de uma rede de negócios. A obtenção da certificação Network + prova que você possui uma ampla base
de conhecimento e competência em sistemas de rede e tecnologias relacionadas, incluindo instalação,
configuração, diagnóstico, manutenção preventiva e rede básica. Pré-requisito: Certificação A+ curso (6473-C)

6373-C Programação Web I 2,5 créditos
Este curso apresentará o conceito de programação para a web usando uma variedade de linguagens e softwares,
como a linguagem HTML (Hyper Text Markup Language). Este curso começa preparando os alunos para se
comunicarem com o mundo através da Internet (World Wide Web). Uma ênfase será colocada na história das
linguagens de computador e tecnologia para o futuro. Pré-requisito: Nenhum

6383-C Programação Web II 2,5 créditos
Este é um curso intermediário que continua com foco em tópicos avançados de HTML, CSS e Javascript, além de
usar todos os recursos avançados fornecidos pelo Adobe DreamWeaver. Os alunos criam sites interativos do
mundo real, como municípios, casas de shows, bandas, empresas de entretenimento e negócios.
Pré-requisito: Programação Web I (6373-C)
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6513-C Estágio - Help Desk 5 créditos
Este curso foi desenvolvido para fornecer aos alunos que concluíram os cursos de certificação A + a oportunidade
de aplicar as habilidades e conhecimentos aprendidos em um ambiente ao vivo. Os alunos trabalharão lado a lado
com a equipe de tecnologia do distrito para responder às solicitações de suporte tecnológico dos usuários do SHS.
Pré-requisito: cursos de certificação A+ (6473-C) e (6483-C)

ARTES DE LÍNGUA INGLESA
Os cursos de inglês da Stoughton High School visam atender às necessidades linguísticas e desafiar os interesses
intelectuais dos alunos com uma ampla gama de habilidades e objetivos vocacionais. Além de fornecer aos alunos
um corpo de conhecimento que abrange diversas vozes e experiências, esses cursos também ajudam os alunos a
desenvolver habilidades adequadas de leitura e pensamento crítico e técnicas de estudo eficazes. Nossos cursos
proporcionam aos alunos uma experiência progressiva nas habilidades de expressão oral e escrita. O
desenvolvimento do vocabulário é um componente importante de cada curso. As habilidades de composição
recebem a maior ênfase; todos os alunos escreverão com frequência, fazendo escrita criativa e expositiva, com
ênfase especial na escrita analítica apoiada por evidências textuais. Um aluno deve passar em inglês para
prosseguir para o próximo nível de ensino em inglês. Se um aluno for reprovado em um curso de nível
universitário, ele repetirá o curso no mesmo nível. Para ser elegível para as classes de verão, o aluno deve ter
passado por dois períodos de avaliação. O inglês da 12ª série permite à maioria dos alunos a oportunidade de
escolher dois cursos de um semestre de interesse. Idealmente, os idosos terão um curso de inglês a cada semestre
no último ano. Qualquer aluno que teve que repetir um ano de inglês nas séries 9-11 pode dobrar o nível de inglês
no último ano (ou seja: um aluno do último ano pode fazer o 11º e o 12º ano de inglês simultaneamente). Todos os
cursos de inglês exigem trabalho de leitura de verão. Os cursos de honras e AP têm requisitos de leitura de
verão que excedem os de todos os outros cursos ELA. Os alunos que estão repetindo o inglês do 11º ano
enquanto matriculados no inglês sênior devem concluir a tarefa de leitura de verão para o 11º e o 12º ano.

9º ano

Durante o verão, todos os alunos do 9º ano devem ler e completar a leitura de verão . Os alunos de honras
têm leitura obrigatória adicional.

1112-H Inglês 9 H 5 créditos
Neste curso, os alunos irão explorar temas universais através de uma variedade de ficção, não-ficção, poesia e
drama. Os alunos desenvolverão habilidades em análise literária por meio de discussão, apresentação e expressão
escrita. Os alunos se concentrarão em sintetizar várias fontes e conectar os textos do curso com o mundo ao seu
redor por meio de fotografia, música, pintura, drama e cinema. Ao longo do ano, os alunos terão a oportunidade de
demonstrar seu domínio da escrita narrativa, argumentativa e informativa. Além disso, eles utilizarão a tecnologia
para acessar e interagir com diversos textos e incorporar vários formatos de mídia em suas experiências de
aprendizado. Por meio de literatura e texto informativo, os alunos explorarão temas como: racismo, sexismo,
deficiências, gênero e outras questões relevantes que levam a discussões ricas, tomada de perspectiva e análise
mais profunda.
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Os alunos devem concluir as tarefas de leitura de verão de 9 Honras antes de entrar no curso. Os alunos são
convidados para o programa de honras com base em critérios específicos: recomendação do professor de inglês da
8ª série, desempenho em avaliações de redação de referência, desempenho em inglês nas séries 7 e 8, bem como
desempenho em testes padronizados. Este curso irá desafiar os alunos e prepará-los para a série 10 Honras em
Inglês.

1113-C Inglês 9 C 5 créditos
Neste curso, os alunos irão explorar temas universais através de uma variedade de ficção, não-ficção, poesia e
drama. Os alunos desenvolverão habilidades em análise literária por meio de discussão, apresentação e expressão
escrita. Os alunos aprenderão estratégias que lhes permitem compreender e sintetizar várias fontes e conectar os
textos do curso com o mundo ao seu redor por meio de fotografia, música, pintura, drama e cinema. Ao longo do
ano, os alunos terão a oportunidade de demonstrar seu domínio da escrita narrativa, argumentativa e informativa
por meio de uma abordagem de andaimes. Além disso, eles utilizarão a tecnologia para acessar e interagir com
diversos textos e incorporar vários formatos de mídia em suas experiências de aprendizado. Por meio de literatura
e texto informativo, os alunos explorarão temas como: racismo, sexismo, deficiência, gênero e outras questões
relevantes que levam a discussões ricas, tomadas de perspectiva e análise. Os alunos devem concluir a tarefa de
leitura de verão antes de entrar no curso.

10º ano

Durante o verão, todos os alunos da 10ª série devem ler e completar a leitura de verão . Os alunos de honras
têm leitura obrigatória adicional.

1212-H Inglês 10 H 5 créditos
Este curso reforça as habilidades complexas desenvolvidas em Inglês 9 Honras e desenvolve habilidades adicionais
em linguagem, composição e análise literária. Os alunos irão explorar temas universais através de uma variedade
de ficção, não-ficção, poesia e drama. Os alunos desenvolverão habilidades em análise literária por meio de
discussão, apresentação e expressão escrita. Os alunos se concentrarão em sintetizar várias fontes e conectar os
textos do curso com o mundo ao seu redor por meio de fotografia, música, pintura, drama e cinema. Ao longo do
ano, os alunos terão a oportunidade de demonstrar seu domínio da escrita narrativa, argumentativa e informativa.
Além disso, eles utilizarão a tecnologia para acessar e interagir com diversos textos e incorporar vários formatos de
mídia em suas experiências de aprendizado. Este curso desafiará os alunos a analisar e avaliar de forma
independente a literatura e textos informativos do 10º ano, a fim de demonstrar como usar efetivamente o suporte
probatório em argumentos orais e escritos. Por meio de literatura e texto informativo, os alunos explorarão tópicos
como: poder, inocência, guerra, psique humana e outras questões relevantes que levam a discussões ricas, tomada
de perspectiva e análise mais profunda. Os alunos devem concluir a leitura de verão obrigatória antes de entrar no
curso. Estudantes de nível universitário que desejam entrar na faixa de honras são fortemente encorajados a obter
a recomendação de seu professor de ELA da 9ª série.
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1213-C Inglês 10 C 5 créditos
Este curso reforça as principais habilidades que os alunos desenvolveram em seu curso de inglês da 9ª série. Os
alunos irão explorar temas universais por meio de uma variedade de ficção, não-ficção, poesia e drama e
desenvolverão habilidades em análise literária por meio de discussão, apresentação e expressão escrita. Os alunos
continuarão a aprender estratégias que lhes permitam compreender e sintetizar várias fontes e conectar os textos do
curso com o mundo ao seu redor por meio de fotografia, música, pintura, drama e cinema. Ao longo do ano, os
alunos terão a oportunidade de demonstrar seu domínio da escrita narrativa, argumentativa e informativa por meio
de uma abordagem de andaimes usando textos do 10º ano. Além disso, eles aprenderão como utilizar a tecnologia
para acessar e interagir com diversos textos e como incorporar adequadamente vários formatos de mídia para
apoiar os objetivos do projeto. Por meio de literatura e texto informativo, os alunos explorarão tópicos como:
poder, inocência, guerra, psique humana, natureza humana, sexualidade, identidade, lealdade e outras questões
relevantes que levam a discussões ricas, tomadas de perspectiva e análise. Os alunos da décima série devem
completar o teste ELA Next-Generation MCAS baseado em computador (um requisito de graduação) na primavera
do segundo ano. Os alunos devem concluir a leitura de verão obrigatória antes de entrar no curso.

11º ano

Durante o verão, todos os alunos da 11ª série devem ler e completar a leitura de verão . Os alunos com
honras e AP têm leitura obrigatória adicional.

1311-AP Idioma e Composição 5 créditos
Este curso é para juniores que desejam seguir um curso universitário enquanto ainda estão no ensino médio. Seu
foco está no estudo da linguagem (retórica) e composição. Enquanto os cursos de honras do 9º e 10º ano se
concentram nas habilidades necessárias para acessar a literatura de ficção, o 11AP se concentra em textos de não
ficção. O professor de AP atua como líder de discussão, questionador, crítico e estudioso, enquanto incentiva os
membros da classe a assumirem a responsabilidade por seu próprio aprendizado. Fora da aula, o professor confere
com os alunos para auxiliá-los na leitura e revisão de sua escrita. Os alunos AP são selecionados para este curso
por: suas notas obtidas em cursos de inglês anteriores, desempenho em testes padronizados como PSAT e ELA
MCAS e a recomendação de seu professor de inglês da 10ª série . Os alunos devem concluir a leitura de verão
obrigatória antes de entrar no curso. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Por favor, leia “Para
futuros alunos AP,”(página 13) antes de selecionar este curso. Estudantes de nível de college e Honors que
desejam ingressar na AP são fortemente encorajados a obter a recomendação de seu professor de ELA da 10ª
série.

1312-H Inglês 11 H 5 créditos
Este curso é uma continuação do programa de honras para alunos que concluíram com sucesso o English 10
Honors ou estão se desafiando ao subir de nível. O curso traça desenvolvimentos temáticos e papéis de
personagens tradicionais através das lentes de várias críticas literárias e envolve um trabalho intensivo em
composição, pesquisa e análise subtextual. Este curso requer várias oficinas de escrita ao longo do ano. Como tal,
os alunos devem ser ativos no processo de escrita, pesquisa, revisão e autorreflexão. Os alunos do English 11
Honors são auto motivados e capazes de prosperar com eficácia e sucesso em um ambiente de aprendizado
cooperativo, onde trabalham em grupos cujos membros podem ter diversos pontos de vista. Além disso, o aluno de
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11 Honras está confiante em sua capacidade de ler e analisar literatura de forma independente, demonstrando
conforto com várias estratégias de leitura ativas. Estudantes de nível universitário que desejam entrar na faixa de
honras são fortemente encorajados a obter a recomendação de seu professor de ELA da 10ª série.

54033-C (Eng) E 54043-C (HSS) Estudos Americanos 10 créditos
(A descrição do curso também está na seção de Humanidades)
Estudos Americanos é um curso ministrado em equipe que se concentra nos amplos temas encontrados na
experiência americana. Por meio de uma integração cuidadosa de literatura, arte, arquitetura, documentos
históricos e outros materiais, os alunos exploram como sua nação foi moldada por uma variedade de experiências
compartilhadas. Discussões em classe, estudo independente e projetos orais e escritos são complementados pelo
uso total dos recursos culturais e históricos da área da Grande Boston. Como os alunos estarão visitando os
diferentes locais em Massachusetts e Rhode Island, espera-se que os alunos mantenham um comportamento que
represente sua comunidade. Este curso atende aos requisitos de Inglês 11 (1313-C) e História dos Estados Unidos
II (5313-C). Para serem elegíveis, os alunos devem ter passado em História Mundial, História dos Estados Unidos
I, Inglês 9 e Inglês 10, e os alunos devem ter a recomendação do professor de inglês da 10ª série. Os alunos de
Estudos Americanos devem completar a tarefa de leitura de verão comum da 11ª série, bem como a leitura de
verão suplementar designada para Estudos Americanos.

Apenas 44 alunos são capazes de fazer estudos americanos. Se os alunos não forem colocados em Estudos
Americanos, eles serão matriculados em Inglês 11 e História dos Estados Unidos II .

1313-C Inglês 11 C 5 créditos
Este curso reforça as principais habilidades que os alunos desenvolveram em seu curso de inglês da 10ª série. Os
alunos explorarão temas universais por meio de uma variedade de ficção, não-ficção, poesia e drama e
desenvolverão habilidades em análise literária por meio de discussão, apresentação e expressão escrita. Os alunos
continuarão a aprender estratégias que lhes permitam compreender e sintetizar várias fontes e conectar os textos do
curso com o mundo ao seu redor por meio de fotografia, música, pintura, drama e cinema. Ao longo do ano, os
alunos terão a oportunidade de demonstrar seu domínio da escrita narrativa, argumentativa e informativa por meio
de uma abordagem de andaimes usando textos do 10º ano. Além disso, eles aprenderão como utilizar a tecnologia
para acessar e interagir com diversos textos e como incorporar adequadamente vários formatos de mídia para
apoiar os objetivos do projeto. Este curso usa a literatura americana para explorar temas arquetípicos como a perda
da inocência, o sonho americano, dualidades, a busca heróica, natureza humana, raça, religião, sexualidade e outras
questões relevantes que levam a discussões ricas, tomadas de perspectiva e análise . Um dos principais objetivos
do curso é estudar a maneira como os autores articulam esses temas e como esses tópicos se conectam ao mundo
de hoje. Trabalho de vocabulário, preparação para o SAT, pesquisa, poesia, não-ficção e desenvolvimento adicional
de habilidades orais e escritas narrativas e argumentativas são parte integrante do English 11 College. Os alunos
devem concluir a tarefa de leitura de verão exigida antes de entrar no curso.

Página 23



12º ano

Durante o verão, os alunos da 12ª série devem ler e completar a leitura de verão . Os alunos com honras e AP
têm leitura obrigatória adicional. Todos os cursos de inglês do 12º ano têm um componente de pesquisa.

1411-AP Colocação Avançada 12: Literatura 5 créditos
O curso de Colocação Avançada em Literatura e Composição exige que seus alunos abordem ativamente textos
literários de uma infinidade de gêneros e temas, e o curso se concentra na leitura intensiva – pontuada por
anotações, escrita e reflexão – e discussão. A avaliação e análise crítica também serão introduzidas através da
inclusão de textos secundários e uma ênfase óbvia na análise ponderada e convincente - geralmente unificada por
um tema compartilhado e uma área central de pesquisa/estudo sustentado. Como aluno deste curso, você não deve
apenas ser altamente motivado e ter interesse em análise crítica literária, mas também deve esperar uma experiência
acadêmica rigorosa, destinada a ser paralela a uma aula de inglês da faculdade. Os alunos devem concluir as
leituras de verão obrigatórias e tarefas relacionadas antes de entrar no curso. A realização do Exame de AP
(Literatura e Composição) e a assinatura do contrato de AP para este curso são requisitos obrigatórios. Por favor,
leia “Para futuros alunos AP,” (página 13) antes de selecionar este curso. Os alunos que desejam avançar para a
faixa AP são fortemente encorajados a obter a recomendação de seu professor de ELA da 11ª série antes de
escolher este curso de estudo.

1412-H Inglês 12 H 5 créditos
Este curso é uma continuação do programa de honras para alunos que concluíram com sucesso o English 11
Honors. Alunos acima da média que não estão prontos para o AP se beneficiarão do foco deste curso em reforçar as
habilidades analíticas na expressão oral e escrita. O curso envolve um trabalho intensivo em composição,
linguagem e literatura com foco literário em escritores do mundo moderno. Este curso requer um projeto de
pesquisa que se baseia nas demandas de pesquisa do 11º ano . Estudantes de nível universitário que desejam entrar
na faixa de honras são fortemente encorajados a obter a recomendação de seu professor de ELA da 11ª série.

TODOS os alunos sênior que NÃO estão em Honras ou AP devem escolher DOIS cursos semestrais. Os
Alunos Sênior podem escolher qualquer um desses cursos como eletivos além dos dois que devem fazer. Os
alunos com honras/AP são bem-vindos para fazer qualquer um desses cursos como eletivos.

1543-C Escrita Criativa 2,5 créditos
Este curso explora e analisa vários tipos de expressão criativa escrita. Os alunos deverão ler, analisar e imitar estilos
de escrita de vários gêneros. O curso gira em torno de oficinas autodirigidas que exigem que os alunos utilizem o
tempo de aula e de casa para concluir as tarefas; os alunos bem-sucedidos precisam ser orientados para objetivos e
auto-motivados. Os alunos de Escrita Criativa farão uma conferência com seus colegas e seu professor para
melhorar sua expressão criativa e analítica. A extensão das tarefas e a direção do tempo de aula dependerão dos
talentos e necessidades de cada aluno.
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1573-C Jornalismo II 2,5 créditos
Este curso serve como uma continuação do Jornalismo I. Além de desenvolver seus conhecimentos básicos de
jornalismo impresso, os alunos vão se envolver com fotojornalismo, jornalismo de transmissão e jornalismo
multimídia por meio de uma variedade de experiências de aprendizado. Eles escreverão artigos dentro de um
modelo de oficina e deverão contribuir para o jornal da escola, The SHS Knight , regularmente. Os alunos poderão
escolher o conteúdo de seus artigos e apresentar todas as peças finalizadas na forma de um portfólio semestral.
Para ser bem sucedido, os alunos devem estar motivados e possuir forte gestão do tempo e habilidades
organizacionais. Para obter crédito sênior de inglês para esta classe, os alunos do último ano devem ter feito
Jornalismo I primeiro.

1433-C Patrimônio Literário da América 2,5 créditos
Este curso oferece uma abordagem de Humanidades Trans- Curriculares que integra vários tópicos ensinados em
Inglês e Estudos Sociais para estimular a discussão de uma variedade de questões sociais relacionadas à raça,
religião, imigração e etnia na América. Através da literatura, os alunos exploraram as definições em evolução do
que significa ser um americano, as questões históricas e legais que confrontam imigrantes e minorias raciais,
imigração, assimilação, diferenças geracionais e questões de justiça social. Uma grande variedade de literatura,
eventos atuais e filmes enriquecem este curso.

1514-C Diversas vozes na literatura 2,5 créditos
Os alunos lerão, discutirão e estudarão textos contemporâneos que lidam com as questões em evolução do mundo
moderno de hoje, incluindo, entre outros, estabelecer uma identidade na sociedade, equilibrar várias identidades na
cultura americana e encontrar autenticidade em nossa cultura moderna. Examinaremos vários tipos de textos,
incluindo romances, novelas gráficas, contos e filmes, e estudaremos vários meios e os temas comuns evoluem. Os
alunos aprimoram suas habilidades analíticas por meio de leitura atenta, seminários socráticos e várias tarefas de
redação. Diversas vozes na literatura é o curso que mais reflete a estrutura dos cursos de ELA nas séries 9-11.

1533-C A Experiência da Poesia 2,5 créditos
Gosta de escrever poesia? Gosta de ler poesia? Tem jeito para análise e/ou rima? Este curso é para você! Os alunos
desenvolverão sua compreensão das convenções literárias poéticas enquanto aprimoram suas habilidades analíticas
por meio de leitura atenta, discussão, apresentações orais e vários tipos de escrita.

1673-C Sci-Fi & Tales of Suspense & Terror 2,5 créditos
Este curso vai assustar os alunos seniores que desejam explorar os gêneros de ficção científica, suspense e terror.
Os alunos exploram a ficção científica moderna, incluindo Robopocalypse ; e histórias de terror como The Mist e
Horrorstor. Os sênior desenvolverão as habilidades analíticas e argumentativas que aprenderam em cursos ELA
anteriores. Os alunos continuarão desenvolvendo sua escrita, habilidades analíticas e mergulharam na escrita
criativa.

1563-C Seminário de Redação 2,5 créditos
Neste curso, os alunos exploraram as formas de comunicação de que precisarão na faculdade e no local de trabalho.
Este curso é para idosos que desejam fortalecer suas habilidades individuais de escrita e comunicação antes de
concluir seu trabalho na Stoughton High School. Os alunos trabalharão em seus ensaios universitários, escreverão
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currículos, participarão de entrevistas simuladas, planejarão um futuro financeiro, aprimorarão os formatos de
redação que usaram durante o ensino médio, praticarão as habilidades necessárias para falar e apresentar
informações, escrever cartas, e reforçar suas habilidades gerais de comunicação.

Cursos Eletivos de Inglês

Alunos Sênior que são apaixonados por literatura e escrita podem escolher qualquer um dos cursos
semestrais de inglês como eletivos em cima de seus cursos de inglês obrigatórios. Por favor, veja as classes
individuais em relação ao nível de série apropriado. Eletivas de inglês contam para créditos eletivos, NÃO para
créditos de inglês.

1572-C Jornalismo I 2,5 créditos
Este curso, aberto a alunos do 9º ao 12º ano , oferece formação nas técnicas de obtenção de factos e de os reportar
como jornalistas. Os alunos se concentrarão igualmente em discutir eventos atuais e aprender o ofício da escrita
jornalística. Eles aprenderão os fundamentos do jornalismo, o futuro da mídia de notícias, o papel da mídia social
na reportagem e o papel da objetividade e da ética nas notícias. Um foco no profissionalismo tanto na escrita
quanto na fala oferece oportunidades para se destacar em um ambiente de trabalho colaborativo, no ambiente de
entrevista profissional, etc. Os alunos poderão escolher o conteúdo de seus artigos e todas as peças finalizadas
contribuirão para um portfólio semestral. Para ser bem sucedido, os alunos devem estar motivados e possuir forte
gestão do tempo e habilidades organizacionais. Este curso não cumpre um requisito de inglês. Você pode fazer este
curso apenas uma vez , mas pode optar por fazer Jornalismo II nos próximos anos.

1574-C Jornalismo II Eletiva 2,5 créditos
Este curso, aberto a alunos do 10º ao 12º ano, serve como uma continuação do Jornalismo I. Além de desenvolver
seus conhecimentos básicos de jornalismo impresso, os alunos se envolvem com fotojornalismo, jornalismo de
transmissão e jornalismo multimídia por meio de uma variedade de experiências de aprendizado . Eles irão
escrever artigos dentro de um modelo de oficina e deverão contribuir para o jornal da escola, The SHS Knight ,
regularmente. Os alunos poderão escolher o conteúdo de seus artigos e apresentar todas as peças finalizadas na
forma de um portfólio semestral. Para ser bem sucedido, os alunos devem estar motivados e possuir forte gestão do
tempo e habilidades organizacionais. Você pode fazer este curso mais de uma vez. Pré-requisito: Jornalismo I.

7800-C Introdução às Artes Teatrais 2,5 créditos
Esta introdução ao teatro é um curso eletivo para as séries 9-12. Os alunos praticarão dramas criativos por meio de
pantomima, improvisação e trabalho roteirizado, além de estudar técnicas de atuação, direção, interpretação,
movimento e dança. Espera-se que os alunos participem de apresentações individuais / em grupo no palco para uma
platéia. Este curso não cumpre um requisito de inglês. Este curso preenche um requisito de Belas Artes.
Pré-requisito: Nenhum

16632-C SAT Revisão Leitura e Escrita 1,25 créditos (+SAT MATH = 2,5 créditos)
Os alunos do 11º e 12º anos que optarem por este curso aprenderão técnicas que os capacitarão melhor para se
prepararem para o SAT. Por meio da prática em sala de aula, os alunos desenvolverão estratégias para abordar os
Testes de Leitura, Escrita e Linguagem e Redação, bem como estratégias gerais de realização de testes para o SAT.
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Os alunos também aprimoram as habilidades de pensamento crítico por meio de uma tarefa de leitura externa. Você
também deve fazer o curso irmão: SAT Review Math. Este curso não cumpre um requisito de inglês.

1675-C Altruísmo e Amor através da Literatura 2,5 créditos
Este curso, para séries 10-12º ano, investiga a definição de sucesso e felicidade, como os dois estão relacionados, a
ciência por trás da felicidade e os métodos para alcançar a paz interior. Por meio da discussão da literatura
relacionada a esses tópicos, os alunos exploraram o amor e o altruísmo e os impactos que esses conceitos têm em
sua capacidade de cultivar a felicidade em suas vidas e em suas comunidades. O curso incluirá o uso de leituras,
filmes, música, atividades, ioga, meditação e experimentos. Este curso não cumpre um requisito de inglês. Você
pode fazer este curso apenas uma vez .

1677-C Graphic Novels/Histórias em Quadrinhos 2,5 créditos
Esta introdução a histórias em quadrinhos é um curso eletivo para as séries 9-12º. Usando Understanding Comics ,
de Scott McCloud, como pano de fundo para nosso estudo, os alunos examinam como as novelas gráficas fundem
diferentes tipos de letramento para comunicar ideias complexas de maneira eficaz. Os romances gráficos fornecem
espaços para narrativas ficcionais e não ficcionais, bem como temas e ideias universais. Leremos uma variedade de
textos juntos e de forma independente; para ser bem sucedido nesta classe, os alunos devem ser auto-iniciados e
motivados de forma independente. O interesse pelas artes visuais é incentivado, mas não obrigatório. Os textos
estudados podem incluir: Persépolis, American Born Chinese, Maus e The Odyssey. Este curso semestral não
cumpre um requisito de inglês. Você pode fazer este curso apenas uma vez .

1678-C Conectando o Pop Lit aos Clássicos 2.5 créditos
Esta matéria eletiva examina a ficção popular de jovens adultos em conjunto com arquétipos literários clássicos,
alusões e tropos e é para alunos do 9º ao 12º ano. Usando trechos e passagens de contos de fadas, a bíblia e mitos,
os alunos lerão, discutirão e analisarão literatura infantil, poesia, drama e literatura e filmes para jovens adultos. Os
textos centrais podem incluir: contos de fadas de Grimm, A Odisseia , Frankenstein, The Hate U Give , Code
Name Verity , The Book Thief , Speak e Monster . Este curso semestral não cumpre um requisito de inglês. Você
pode fazer este curso apenas uma vez .

1545-C Filme como Literatura 2,5 créditos
Este é um curso eletivo para as séries 11-12 . Este curso oferecerá aos alunos uma abordagem visual e auditiva ao
estudo da “literatura” através da arte do cinema. Os alunos utilizarão análise crítica, síntese e habilidades de escrita
para investigar convenções narrativas cinematográficas e usar vários elementos de alfabetização visual dentro
dessas convenções. Os alunos abordarão uma variedade de gêneros de filmes (por exemplo, drama, suspense,
mistério , filme noir, animação, fantasia, etc.) e serão solicitados a analisar criticamente as escolhas de direção por
meio de escrita formal, apresentação oral, avaliações baseadas em projetos, etc. Para ser bem sucedido neste curso,
os alunos devem ser motivados a participar da discussão, manter o foco e possuir habilidades organizacionais. É
fundamental notar que, embora o “texto” principal deste curso seja o filme, será dada forte ênfase à análise
rigorosa através da expressão escrita e oral. A permissão dos pais precisará ser concedida para determinadas
classificações de filmes neste curso. Este curso semestral não cumpre um requisito de inglês. Você pode fazer este
curso apenas uma vez .
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1624-C Leitura para diversão 2,5 créditos
Este curso eletivo para as séries 9-12 oferece aos alunos a oportunidade de ler, discutir e avaliar livros de sua
escolha. Os alunos demonstrarão a compreensão de seus textos escolhidos por meio de perguntas de leitura crítica,
discussões em classe e apresentações. Os alunos também serão obrigados a ingressar no site Goodreads como
revisores de livros. Você pode fazer este curso mais de uma vez.

Leitura

1703-U Compreensão de Leitura 5 créditos
Os alunos que fizerem este curso aprenderão estratégias de leitura que ajudarão a melhorar sua compreensão de
leitura. Parte da aula é dedicada à leitura independente e silenciosa no nível de leitura do aluno, e parte da aula é
gasta lendo textos comuns e discutindo-os em grupo. As estratégias praticadas em sala de aula incluem resumir,
responder, fazer inferências e conexões, analisar e avaliar e usar pistas de contexto para determinar o significado
das palavras. Esta classe é mais rápida e com um nível de suporte mais baixo do que Habilidades de Leitura
Fundamentais .

1875-U ELL Leitura 5 créditos
Este curso de leitura é projetado especificamente para estudantes de inglês. Neste curso, os alunos aprenderão
estratégias de leitura em preparação para o exame de inglês MCAS. Parte da aula é dedicada à leitura independente
e silenciosa no nível de leitura do aluno, e parte da aula é dedicada à leitura e discussão de textos comuns em grupo.
A ênfase está no vocabulário, na construção de conhecimento prévio e na compreensão da leitura.

1708-U Habilidades Fundamentais de Leitura 5 créditos
Os alunos que fizerem este curso aprenderão estratégias de leitura que ajudarão a melhorar sua compreensão de
leitura. Parte da aula é dedicada à leitura independente e silenciosa no nível de leitura do aluno, e parte da aula é
gasta lendo textos comuns e discutindo-os em grupo. As habilidades praticadas em sala de aula incluem identificar
fatos e detalhes, resumir ideias principais, responder a textos e usar vocabulário para ajudar na compreensão. Esta
aula é mais lenta e com um nível de suporte mais alto do que a Compreensão de Leitura .

INGLÊS PARA FALANTES DE OUTROS IDIOMAS

O Departamento de ELE (Educação da Língua Inglesa) oferece desenvolvimento da língua inglesa para ELs
(Alunos aprendizes de Inglês) em todos os domínios da linguagem, incluindo: leitura, escrita, fala e compreensão
auditiva. A quantidade de serviços de ESL fornecidos aos ELs é determinada por sua proficiência na língua
inglesa. O DESE exige que os alunos de nível 1 e 2 recebam pelo menos 90 minutos de instrução explícita de ESL
por dia e alunos de nível 3 a 5, 45 minutos por dia. O objetivo do departamento ELE é promover a aquisição da
língua inglesa, mantendo ao mesmo tempo os idiomas de origem dos alunos. O objetivo maior é que os ELs
(aprendizes de inglês) se sintam bem-vindos, participantes valorizados em todas as aulas e recebam uma
experiência de educação equitativa. Os ELs participarão das aulas de ESL até receberem uma pontuação de
qualificação geral de 4,2 no exame anual WIDA ACCESS
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1815 ESL 1 10 créditos
Este curso tem como objetivo apresentar os alunos multilíngues aos fundamentos da gramática inglesa e
vocabulário cotidiano, cultura americana e conversas básicas sobre uma variedade de tópicos diferentes. Durante
este curso, os ELs (aprendizes de inglês) leem parágrafos e textos curtos, bem como escrevem frases completas e
parágrafos estruturados sobre tópicos familiares. Eles aumentarão seu inglês receptivo e produtivo ouvindo clipes
de áudio e vídeos e falando em discussões em sala de aula, trabalho em grupo, diálogos e apresentações. Os alunos
se envolverão em aprendizado cooperativo e desenvolverão pensamento crítico, consciência global e habilidades
do século XXI. Os alunos serão incentivados a contribuir para a sala de aula com seus conhecimentos culturais e
linguísticos e manter a alfabetização em sua primeira língua. Mais importante, eles se encarregam do aprendizado,
refletindo sobre as áreas de força e fraqueza e estabelecendo metas.

1825 ESL 2 10 créditos
Este curso tem como objetivo continuar a apresentar alunos multilíngues aos fundamentos da gramática inglesa e
vocabulário cotidiano, cultura americana e conversas básicas sobre uma variedade de tópicos diferentes. Durante
este curso, os ELs ganharão vocabulário acadêmico e cotidiano e desenvolverão proficiência em uma variedade de
estruturas gramaticais. ELs neste curso ganharão prática de conversação por meio de apresentações em Power
Point, discussões e debates em sala de aula, bem como entrevistas em sala de aula e atividades de conversação. Os
alunos lerão um romance e praticarão habilidades de escrita por meio de ensaios curtos e escrita de histórias. Os
alunos deste curso obterão uma compreensão da cultura americana por meio de vários projetos e apresentações em
PowerPoint sobre cidades, estados, pontos de referência e alimentos americanos.

1835 ESL 3 5 créditos
Este curso se concentrará em promover vocabulário e gramática intermediários para alunos multilíngues. Haverá
ênfase nas habilidades de alfabetização, incluindo: ler/explorar/responder a diferentes gêneros (ou seja, artigos,
poesia, blogs, literatura), compreender estratégias de leitura e decodificar palavras e inferir o significado de
palavras e frases. Para desenvolver o inglês oral, os alunos ouvirão áudios, podcasts, vídeos, filmes e falarão em
discussões/debates em sala de aula, trabalhos em grupo/pares e apresentações. Além disso, eles se envolverão em
aprendizado cooperativo e oportunidades autênticas de se envolver com o idioma. Os alunos se concentraram em
vocabulário e conceitos de outras disciplinas acadêmicas, como matemática, ciências e estudos sociais. Adquirir a
linguagem acadêmica é uma habilidade importante para todos os falantes multilíngues. Os alunos são incentivados
a contribuir para a sala de aula com seus conhecimentos culturais e linguísticos, bem como manter a alfabetização
em sua primeira língua. Eles aprenderão sobre importantes eventos históricos americanos, figuras e tradições. Eles
desenvolverão pensamento crítico, consciência global e habilidades do século XXI. Mais importante, eles se
encarregaram do aprendizado, refletindo sobre as áreas de força e fraqueza e estabelecendo metas.

1846 ESL 4 5 créditos
Este curso se concentrará no domínio da gramática e vocabulário de inglês de nível avançado. Os alunos também
desenvolverão um conhecimento de expressões idiomáticas, frases e expressões em inglês. Os alunos desenvolvem
suas habilidades de redação e redação de histórias. Os alunos estarão expostos a uma variedade de materiais de
leitura, incluindo poemas, trechos de literatura e artigos de revistas e jornais para desenvolver suas habilidades de
compreensão de leitura e vocabulário. Os alunos desenvolverão ainda mais sua confiança na fala por meio de
discussões, debates e apresentações em sala de aula.
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1856 ESL 5 5 créditos
Este curso se concentrará em promover vocabulário e gramática avançados. Haverá uma ênfase no
desenvolvimento da escrita, com foco na coesão, organização, estilo, voz, variedade de frases e estrutura
gramatical de frases complexas. Além disso, haverá um foco em expressões idiomáticas, colocações e linguagem
figurada. Os alunos desenvolvem habilidades de alfabetização: ler/explorar/responder a artigos de diferentes
gêneros, poesia, blogs e literatura. Os alunos desenvolvem seu inglês oral ouvindo áudios, podcasts, vídeos, filmes
e falando durante discussões/debates em sala de aula, trabalhos em grupo/em pares e apresentações. Os alunos
também continuarão a aumentar seu vocabulário acadêmico e estudar conceitos de outras disciplinas acadêmicas,
como matemática, ciências e estudos sociais.

1865 Créditos do Laboratório de Instrução ESL 2.5 créditos
O EL, English Learner, (aprendiz de inglês) Instructional Lab foi projetado para auxiliar os alunos de EL em seus
cursos regulares. Este curso foi desenvolvido para fortalecer as habilidades de gramática, compreensão de leitura,
compreensão auditiva e escrita de alunos atuais e ex-alunos de EL que estão matriculados em cursos regulares. O
professor atuará como um facilitador para ajudar os alunos a entender e completar suas tarefas de casa e de redação
e se preparar para projetos e apresentações.

BELAS-ARTES

O curso de Belas Artes é projetado para desenvolver as habilidades dos alunos em executar, criar, analisar, criticar
e apreciar uma variedade de domínios artísticos. Os membros do corpo docente do Departamento de Belas Artes
trabalham em estreita colaboração com os alunos, tanto coletivamente quanto individualmente, para facilitar o
desenvolvimento de seus talentos especializados.

Música

Os alunos de Banda e Coro ingressando no SHS são incentivados a continuar sua formação instrumental e coro em
um dos conjuntos de performance curricular do ensino médio. Os alunos sem formação tradicional em música são
incentivados a considerar Piano, Guitarra, Música por Computador e Jazz, Rock e Rap. Você não precisa saber ler
música ou tocar um instrumento para participar dessas eletivas.

Os cursos de Teoria Musical e Laboratório de Jazz são adaptados para estudantes que desejam melhorar suas
habilidades musicais. Os alunos interessados em cursar música na faculdade devem considerar uma ou ambas as
aulas. Jazz Lab é um curso para estudantes de música vocal e instrumental que desejam explorar o idioma do jazz
em ambientes de performance e sala de aula. Os alunos que elegem o Jazz Lab devem estar matriculados em uma
das turmas de banda ou coro.
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Conjuntos de Performance Instrumental e Coral – É necessária uma recomendação da Banda ou Diretor do
Coro da OMS para os calouros que chegam.

Grau Curso Pré-requisito Comprimento Crédito

9-12
Banda de Concerto - Faculdade ou
Honras

Recomendação do
professor Ano 5

9-12
Banda Sinfônica - Faculdade ou
Honras

Recomendação do
professor Ano 5

9-12
Combinação de Coro/Banda (Somente
alunos classes de Honras)

Recomendação do
professor Ano 5

9-12 Banda de jazz Aceitação por audição 3 Termos 3,75

9-12 Laboratório de Jazz

Recomendação de
professor, matriculado
em Banda ou Coro Semestre 2,5

9-12 Coro de Concerto Nenhum Ano 5

9-12 Coro  agudo
Recomendação do
professor Ano 5

10-12 Selecione Coro Agudo
Recomendação do
professor Ano 5

10-12 Coro Sinfônico
Recomendação do
professor Ano 5

9-12 Coro de Jazz Aceitação por audição 3 Termos 3,75

Cursos Eletivos de Música - Certas Eletivas têm pré-requisitos e podem exigir a aprovação do instrutor.

Grau Curso Pré-requisito Comprimento Crédito

9-12 Guitarra Nenhum Semestre 2,5

9-12 Piano Iniciante Nenhum Semestre 2,5

9-12 Piano Intermediário

Piano iniciante ou
recomendação do
professor Semestre 2,5

9-12 Música de computador I Nenhum Semestre 2,5

10-12 Música de Computador II Música de computador I Semestre 2,5

9-12 Jazz, Rock e Rap Nenhum Semestre 2,5
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10-12 Teoria da música
Recomendação do
professor Semestre 2,5

10-12 Composição
Banda, Coro, Piano
Iniciante ou Guitarra Semestre 2,5

Conjuntos de Performance Instrumental e Coro

7514-C Banda de Concerto 5 créditos
Concert Band é um conjunto para alunos que estão desenvolvendo técnicas de música instrumental no ensino
médio. Embora a maioria dos alunos que elegem a banda do ensino médio tenham progredido através do programa
de música instrumental de Stoughton no ensino fundamental e médio, novos alunos podem ingressar na banda
neste nível com a permissão do Diretor da Banda de Concerto. Uma audição pode ser necessária para novos
alunos, com base em experiências / antecedentes anteriores. Desempenho, desenvolvimento de habilidades
individuais e musicalidade são enfatizados ao longo do programa. Espera-se que os alunos da banda participem dos
concertos de inverno e primavera, aulas noturnas e exercícios de graduação da SHS. O Diretor da Banda ou o
Diretor de Belas Artes podem abrir exceções. Dependendo do número de matrículas, os alunos de percussão
podem ser formados em um Conjunto de Percussão que ensaia repertório e habilidades específicas de percussão
separadamente do resto da Banda de Concerto. Nota: Este é um curso baseado em performance em que os alunos
tocam instrumentos regularmente. Honors Credit (Créditos Honorífico ) (7514-H)

Os alunos do programa da banda terão a oportunidade de ganhar créditos de honra mediante recomendação do
diretor do conjunto. Os alunos da banda de honras serão mantidos em um padrão acadêmico muito alto em testes
escritos, questionários e tarefas; bem como um padrão de desempenho muito alto para suas habilidades técnicas e
bases de musicalidade. Pré-requisito: Permissão do Diretor da Banda SHS ou recomendação do Diretor da Banda
OMS

7516-C Banda Sinfônica 5 créditos
Banda Sinfônica é um grupo para alunos que estão prontos para continuar seu desenvolvimento musical com
repertório mais desafiador e técnicas instrumentais avançadas. A inscrição nesta classe será baseada na obtenção
de um conjunto bem equilibrado. A recomendação dos Diretores de Banda SHS/OMS é necessária para este curso.
O desenvolvimento de habilidades individuais e musicalidade são enfatizados ao longo do programa. É esperado
que o estudante da banda participe dos concertos de inverno e primavera, MICCA Festival, e exercícios de
formatura da SHS. O Diretor da Banda SHS ou o Diretor de Belas Artes podem abrir exceções. Nota: Este é um
curso baseado em performance em que os alunos tocam instrumentos regularmente.
Honors Credit (Créditos Honorífico ) (7516-H)
Os alunos do programa da banda terão a oportunidade de ganhar créditos de honra mediante recomendação do
diretor da banda. Os alunos da banda de honrarias serão mantidos em um padrão acadêmico muito alto em testes
escritos, questionários e tarefas; bem como um padrão de desempenho muito alto para suas habilidades técnicas e
bases de musicalidade. Pré-requisito: Permissão do Diretor da Banda SHS ou recomendação do Diretor da Banda
OMS.
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7624- H Combinação de Banda e Coro de Concerto 5 créditos
Este curso é um híbrido da classe Concert Band e Concert Chorus. Os alunos que estão interessados   em se
apresentar em banda e coro no nível de honras seriam candidatos ideais para este curso. Os alunos participam da
banda três vezes e do coral três vezes durante o ciclo de oito dias. Espera-se que os alunos desta classe participem
dos concertos de inverno e primavera, bem como da Noite de Aula e dos exercícios de graduação da SHS. O Coro
SHS e Diretores de Banda ou Diretor de Belas Artes podem fazer exceções. Nota: Este é um curso baseado em
performance em que os alunos tocam instrumentos e cantam regularmente.
Pré-requisito: Permissão dos Diretores da Banda SHS e do Coro

7901 Banda de Jazz 3,75 créditos
As bandas de Jazz somente através de teste de seleção. As bandas são projetadas para ensinar o jazz como uma
linguagem dentro do repertório padrão, bem como métodos de improvisação. As seleções de repertório se
concentram no ensino da expressão estilística e idiomática da literatura de jazz. A improvisação é abordada através
do estudo de sequências melódicas do material de origem, bem como da aprendizagem da teoria e das formas que
criam as estruturas do jazz. Nota: Este é um curso baseado em performance em que os alunos tocam instrumentos
regularmente e se apresentam em concertos obrigatórios e outros eventos. Este curso não tem peso.
Pré-requisito: Aceitação através de audição ao vivo na frente do diretor da Jazz Band

7614-C Coro de Concerto (Concert Chorus) 5 créditos
Concert Chorus está aberto a todos os alunos interessados   em participar de um conjunto coral na SHS. Esta aula é
voltada para alunos que ainda não cantaram em um grupo coral no ensino médio. O objetivo deste curso é aprender
os fundamentos da técnica vocal saudável, melhorar as habilidades de leitura de música e aprender e executar uma
ampla variedade de estilos e gêneros musicais. A participação no programa coral exige que todos os alunos
participem dos aspectos básicos do programa; isso inclui, mas não se limita a, concerto de inverno, concerto de
primavera e noite de classe. O Diretor do Coral ou o Diretor de Belas Artes podem abrir exceções. Nota: Este é um
curso baseado em performance em que os alunos cantam regularmente.
Honors Credit (Créditos Honorífico ) (7614-H)
Os alunos do programa coral terão a oportunidade de ganhar créditos de honra mediante recomendação do diretor
do conjunto. Os alunos do coro de honras terão um padrão acadêmico muito alto em testes escritos, questionários e
tarefas; bem como um padrão de desempenho muito alto para suas habilidades técnicas e bases de musicalidade.
Pré-requisito: Nenhum

7616-C Coral Agudo 5 créditos
Coral Agudo está aberto a sopranos e contraltos do 9º ao 12º ano que tenham experiência anterior em coral. Este
conjunto aprende e executa uma grande variedade de estilos e gêneros musicais. Esta aula é voltada para músicos
que estão prontos para continuar construindo uma técnica vocal saudável e que dominam a leitura de notação
musical básica. A recomendação do SHS Choral Director ou do OMS Choral Director é necessária para este curso.
Além disso, todos os alunos interessados do 10º ao 12º ano devem ter cantado previamente em um coral
no SHS. Os calouros podem fazer este curso por recomendação do Diretor do Coral da OMS; uma lista desses
alunos será fornecida para orientação. A participação no programa coral exige que todos os alunos participem dos
aspectos básicos do programa; isso inclui, mas não se limita a, concerto de inverno, concerto de primavera,

Página 33



Festival MICCA e Noite de Aulas. O Diretor do Coral ou o Diretor de Belas Artes podem abrir exceções. Nota:
Este é um curso baseado em performance em que os alunos cantam regularmente.
Honors Credit (Créditos Honorífico ) (7616-H)
Os alunos do programa coral terão a oportunidade de ganhar créditos de honra mediante recomendação do diretor
do conjunto. Os alunos do coro de honras terão um padrão acadêmico muito alto em testes escritos, questionários e
tarefas; bem como um padrão de desempenho muito alto para suas habilidades técnicas e bases de musicalidade.
Pré-requisito: 1) Permissão do Diretor do Coral SHS - 2) Participação anterior em Concert Chorus, Treble Chorale
ou Symphonic Choir. O calouro precisará de uma recomendação do diretor do coral da OMS

7618-C Coro Agudo Seletivo 5 créditos
O Select Treble Choir está aberto a sopranos e contraltos do 10º ao 12º ano que tenham experiência coral anterior.
Este conjunto aprende e executa uma grande variedade de estilos e gêneros musicais. Esta aula é voltada para
músicos que estão prontos para continuar construindo uma técnica vocal saudável e que dominam a leitura de
notação musical básica. A recomendação do SHS Choral Director ou do OMS Choral Director é necessária para
este curso. Além disso, todos os alunos interessados do 10º ao 12º ano devem ter cantado anteriormente em um
conjunto coral na SHS. Os calouros podem fazer este curso por recomendação do Diretor do Coral da OMS; uma
lista desses alunos será fornecida para orientação. A participação no programa coral exige que todos os alunos
participem dos aspectos básicos do programa; isso inclui, mas não se limita a, concerto de inverno, concerto de
primavera, MICCA Festival e Noite de Classe. O Diretor do Coral ou o Diretor de Belas Artes podem abrir
exceções. Honors Credit (Créditos Honorífico ) (7618-H)
Os alunos do programa coral terão a oportunidade de ganhar créditos de honra mediante recomendação do diretor
do conjunto. Os alunos do coro de honras terão um padrão acadêmico muito alto em testes escritos, questionários e
tarefas; bem como um padrão de desempenho muito alto para suas habilidades técnicas e bases de musicalidade.
Pré-requisito: 1) Permissão do Diretor do Coral SHS 2) Participação anterior em Concert Chorus, Treble Chorale
ou Symphonic Choir. O calouro precisará de uma recomendação do diretor do coral da OMS

7617-C Coro Sinfónico 5 créditos
O Coro Sinfónico está aberto a alunos do 10º ao 12º ano que tenham tido experiência coral anterior na SHS. Este
conjunto aprende e executa uma grande variedade de estilos e gêneros musicais. Esta aula é voltada para músicos
que estão prontos para continuar construindo uma técnica vocal saudável e que dominam a leitura de notação
musical básica. A inscrição nesta classe será baseada na obtenção de um conjunto bem equilibrado. A
recomendação do Diretor do Coral SHS e experiência coral anterior no SHS é necessária para este curso. A
participação no programa coral exige que todos os alunos participem dos aspectos básicos do programa; isso inclui,
mas não se limita a, concerto de inverno, concerto de primavera, MICCA Festival e Class Night. O Diretor do
Coral ou o Diretor de Belas Artes podem abrir exceções. Nota: Este é um curso baseado em performance em que
os alunos cantam regularmente. Honors Credit (Créditos Honorífico ) (7617-H)

Os alunos do programa coral terão a oportunidade de ganhar créditos de honrarias mediante recomendação do
diretor do conjunto. Os alunos do coro de honras terão um padrão acadêmico muito alto em testes escritos,
questionários e tarefas; bem como um padrão de desempenho muito alto para suas habilidades técnicas e bases de
musicalidade. Pré-requisito: 1) Permissão do Diretor do Coral SHS 2) Participação anterior em Concert Chorus,
Treble Chorale ou Symphonic Choir.
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7900 Jazz Coro 3,75 créditos
Jazz Coro é um conjunto apenas para audições projetado para ensinar jazz como uma linguagem dentro do
repertório padrão. As seleções de repertório se concentram no ensino da expressão estilística e idiomática da
literatura de jazz. Nota: Este é um curso baseado em performance em que os alunos tocam instrumentos
regularmente e se apresentam em concertos obrigatórios e outros eventos. Este curso não tem peso.
Pré-requisito: Aceitação através de audição ao vivo na frente do diretor do Jazz Choir

Cursos eletivos de música

77734-C Piano Iniciante 2,5 créditos
Este curso introdutório de piano é projetado para alunos com pouca ou nenhuma experiência tocando piano. Os
alunos aprenderão a ler música exercitando as habilidades técnicas fundamentais de tocar piano. Os alunos
desenvolverão técnicas adequadas de jogo e habilidades de leitura para tocar piano para prazer pessoal.
Pré-requisito: Nenhum

77735-C Piano Intermediário 2.5 créditos
Os alunos que desejam continuar desenvolvendo seus conhecimentos de habilidades fundamentais de piano podem
optar por este segundo semestre para continuar seus estudos. Os alunos aprenderão técnicas básicas de
harmonização e desenvolverão a independência das mãos à medida que continuam a refinar sua técnica e
estabelecer uma base de conhecimento e bons hábitos que apoiarão o estudo contínuo.
Pré-requisito: Piano iniciante ou aprovação do professor

76532-C Música de Computador I 2,5 créditos
Este curso prático apresenta aos alunos os recursos e a interface do software de música Garageband da Apple.
Muitas das estrelas da música de hoje usam o Garageband para criar e gravar músicas. Aprenda a interface e as
técnicas básicas de gravação, como organizar uma música, editar e mixar faixas e adicionar efeitos às suas
criações. Um fundo musical não é necessário para produzir gravações de som profissional. Pré-requisito: Nenhum

76533-C Música de Computador II 2,5 créditos
Este curso é uma continuação do estudo do software Garage Band do curso Computer Music 1. Os alunos deste
curso usarão técnicas mais avançadas e explorarão outros softwares de produção musical para criar suas
composições e gravações. Pré-requisito: Introdução à Computer Music ou Computer Music I

7696-C Jazz, Rock & Rap 2,5 créditos
É um curso de pesquisa baseado em audição que explora a música moderna na América, incluindo Blues, Jazz,
Pop, Rock, Hip Hop e Rap. A ênfase será colocada em uma análise estilística dos principais intérpretes,
compositores e arranjadores, e suas práticas. Este curso é aberto a todos os alunos do ensino médio.

7733-C Teoria Musical 2,5 créditos
O curso de Teoria Musical é projetado para o aluno com um interesse sério em música. Teoria harmônica básica,
construção de escala e modo, reconhecimento de intervalo, construção de acordes e tensões disponíveis serão
exploradas. Os conceitos de treinamento auditivo serão enfatizados. Os alunos que selecionam este curso devem
ter um conhecimento prático de música através da execução de um instrumento ou treinamento vocal.
Pré-requisito: aprovação do instrutor
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7753-C Laboratório de Jazz 2,5 créditos
Este curso oferecerá instrução no desenvolvimento e refinamento de técnicas de performance e ensemble nos
estilos de jazz. Este curso destina-se a membros do departamento de música que tenham conhecimento prático da
música através da execução de um instrumento/voz. Elementos da teoria do jazz, improvisação e interpretação
serão estudados em big band e pequenos ensembles. Pré-requisito: Recomendação do professor. Os alunos devem
estar matriculados em uma aula de banda ou coro para eleger o Jazz Lab.

7694-C Guitarra 2,5 créditos
Este curso é projetado para estudantes com muito pouca ou nenhuma experiência tocando violão. Os alunos
explorarão a história do violão e dos diferentes gêneros nos quais o violão desempenhou um papel importante na
música. Os alunos desenvolvem técnicas de jogo adequadas e habilidades de leitura para tocar violão para prazer
pessoal. A SHS tem guitarras disponíveis para uso em sala de aula. Os alunos que concluíram o curso de violão
podem eleger o curso novamente para estudos posteriores com autorização do professor. Pré-requisito: Nenhum

7697-C Composição 2,5 créditos
Este curso apresentará aos alunos os princípios, técnicas e conceitos envolvidos na escrita de música com texto. Os
alunos aprenderão a empregar estruturas formais e harmônicas, rima e métrica, abordagens para a escrita lírica
(ponto de vista, escrita de objetos, tensão e liberação, prosódia) e tecnologia musical à medida que desenvolvem
sua capacidade de se expressar como compositores. Os alunos também exploraram as relações entre performance
ao vivo, produção de estúdio e composição moderna. Pré-requisito: Banda, Coro, Piano Inicial ou Guitarra

Artes visuais

Desenho e Pintura I, Fotografia I, juntamente com Artesanato, são cursos básicos para o Programa de Artes
Visuais. Os alunos são incentivados a selecionar um ou mais cursos de fundação no primeiro ano. Os cursos
básicos estão disponíveis para todos os alunos do ensino médio do 9º ao 12º ano. Desenho e Pintura II e Fotografia
II podem ser selecionados no primeiro ano como um curso de segundo semestre após concluir Desenho e Pintura I
ou Fotografia I no primeiro semestre. Uma vez que os alunos concluam com sucesso um ou mais cursos básicos,
eles podem escolher disciplinas eletivas para aprofundar sua educação em arte e design.
Cursos eletivos de arte estão disponíveis para alunos do 10º ao 12º ano. Todos os cursos eletivos de arte têm
pré-requisitos e, em alguns casos, precisarão da aprovação do instrutor. Fotografia Digital III pode ser eleita duas
vezes para crédito.
Cursos Art Foundation - Cursos básicos estão disponíveis para todos os alunos.

Grau Curso Pré-requisito Comprimento Crédito

9-12 Artesanato fino I Nenhum Semestre 2,5

9-12 Fotografia I Nenhum Semestre 2,5

9-12 Desenho e Pintura I Nenhum Semestre 2,5

10-12 Artesanato fino II Artesanato fino I Semestre 2,5
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9-12 Fotografia II Fotografia I Semestre 2,5

9-12 Desenho e Pintura II Desenho e Pintura I Semestre 2,5

Cursos Eletivos de Arte – Eletivos têm pré-requisitos e podem exigir a aprovação do instrutor.

Grau Curso Pré-requisito Comprimento Crédito

10-12 Artesanato fino III
Artesanato I, II e recomendação
do professor Semestre 2,5

10-12 Desenho Avançado Desenho e Pintura II Semestre 2,5

10-12 Pintura Avançada Desenho e Pintura II Semestre 2,5

10-12 Mídia mista avançada Desenho e Pintura II Semestre 2,5

10-12 Fotografia III
Fotografia II ou recomendação
do professor Semestre 2,5

11-12 Arte de estúdio
Desenho e Pintura III ou
recomendação do professor Ano inteiro 5

Cursos de Fundamentos da Arte

7111-C Artesanato Fino I ( Séries  9 – 12º ano) 2,5 créditos
Fine Crafts/Artesanato Fino fornece uma visão geral e introdução ao Fine Crafts, sua mídia e as culturas que eles
representam. Os alunos trabalharão com materiais de desenho tradicionais, tinta e mídia mista. Projetos adicionais
podem incluir bookmaking e encadernação, esculturas de madeira, batiking, mosaicos de azulejos e papel, cestaria,
joalheria, gravura e cerâmica. Este é um curso básico para um estudo mais aprofundado nas artes visuais.

7112-C Artesanato Fino II (Séries 10 – 12 ano) 2,5 créditos
O Fine Crafts/Artesanato Fino II oferece uma visão mais profunda do mundo do Fine Crafts. Os alunos escolherão
projetos de uma lista de opções, dando-lhes a liberdade de aprofundar seus estudos no ofício sobre o qual estão
interessados em aprender mais. Projetos e unidades se concentram em uma das quatro mídias importantes do
artesanato fino: papel, jóias, relevo e fibra. Pré-requisito: Artesanato I

7014-C Desenho e Pintura I (Séries 9 – 12º ano) 2,5 créditos
Este é um curso básico de um semestre projetado para os alunos explorarem suas habilidades de desenho e pintura.
A aula é centrada no desenho a partir da observação, teoria das cores, como os sete elementos da arte
desempenham um papel na criação de arte e história da arte. Trabalharemos principalmente a lápis e usaremos uma
variedade de outros meios ao longo do semestre, incluindo lápis de cor, canetinhas, tinta acrílica e muito mais.
Pré-requisito: Nenhum
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7015-C Desenho e Pintura II (Séries 9 – 12º ano) 2,5 créditos
Este curso básico de um semestre é uma continuação do regimento estabelecido em Desenho e Pintura I, mas nos
concentramos fortemente em pintura, mistura de cores, agrupamento de cores e teoria das cores. Este curso pode
ser selecionado já no segundo semestre do primeiro ano. Pré-requisito: Desenho e Pintura I

7168-C Fotografia I (Séries 9 - 12º ano) 2,5 créditos
Introdução à Fotografia apresentará aos alunos as funções básicas da câmera e os componentes da exposição. Você
aprenderá os fundamentos da captura, organização, edição, manipulação e compartilhamento de imagens feitas
usando câmeras digitais e software de imagem digital. Além disso, haverá uma introdução à fotografia analógica.
Vamos filmar e revelar filmes, fazer impressões na câmara escura e explorar a história da fotografia com uma
abordagem prática. Tópicos como “Profundidade de campo” e “Ponto de vista” nos permitirão identificar e usar os
Princípios e Elementos do design relacionados à fotografia. Você será apresentado ao Adobe Bridge e ao
Photoshop. A apresentação do seu trabalho, a reflexão escrita sobre o seu processo e a participação nas críticas são
obrigatórios. Este é um curso básico para um estudo mais aprofundado em Fotografia.
Pré-requisito: Nenhum

7169-C Fotografia II (Séries  9 - 12º ano) 2,5 créditos
A fotografia II pode ser selecionada já no segundo semestre do primeiro ano. Neste curso vamos nos familiarizar
ainda mais com a linguagem visual da fotografia; cada vez mais alfabetizados na criação e desconstrução de
fotografias. Vamos explorar ainda mais o poder de edição digital do Photoshop e descompactar os elementos e
princípios do design nas muitas técnicas de comunicação visual. Além disso, continuaremos a explorar a câmara
escura, filmando e fazendo impressões analógicas. Processos mais sofisticados serão abordados, bem como uma
continuação da pesquisa, redação e apresentação. Os alunos expandirão seu vocabulário visual e desenvolverão
ainda mais um meio de expressão mais pessoal.
Pré-requisito: Fotografia I

Cursos eletivos de arte

7114-C Artesanato Fino  III: Jóias/Fibra, Relevo/Espaço, Papel (Séries  10–12º ano) 2,5 créditos
(O foco alterna em uma rotação de 3 anos)
Fine Crafts III oferece a oportunidade de desenvolver conhecimentos e habilidades mais avançados em um ou dois
domínios específicos de artesanato fino. O curso se concentrará em diferentes domínios a cada ano (veja a
programação abaixo). Os alunos escolherão projetos de uma lista de opções, com base em seus interesses artísticos
individuais.
Relief/Space será oferecido em 2021-2022 e se concentrará em artesanato 3D, incluindo métodos de construção
manual em cerâmica, técnicas de escultura e gravura.
Jewelry/Fiber será oferecido em 2022-2023 e se concentrará em várias técnicas de fabricação de joias, bem como
artesanato usando tecido, fio e outras fibras naturais e sintéticas.
O papel será oferecido em 2023-2024 e se concentrará em vários métodos de encadernação, fabricação de papel,
origami, quilling, colagem e livros de artistas.
Pré-requisitos: Fine Crafts, Fine Crafts I, Fine Crafts II e Recomendação do Professor
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7019-C Pintura Avançada ( Séries 10 - 12º ano) 2,5 créditos
Este curso pode ser selecionado já no primeiro semestre do segundo ano. Exploraremos a representação e a história
da arte para desenvolver ainda mais habilidades e conhecimentos em arte. As tarefas de sala de aula e cadernos de
desenho devem ser mais autodirigidas e os alunos começarão a gerar conteúdo para trabalhar, referenciando
artistas eminentes e usando suas próprias ideias criativas. Uma variedade de tintas, técnicas e outras mídias mistas
serão usadas ao longo do semestre.
Pré-requisito: Desenho e Pintura II

7020-C Desenho Avançado (Séries 10 - 12º ano) 2,5 créditos
Este curso pode ser selecionado já no primeiro semestre do segundo ano. Exploraremos a representação e a história
da arte para desenvolver ainda mais habilidades e conhecimentos em arte. As tarefas de sala de aula e cadernos de
desenho devem ser mais autodirigidas e os alunos começarão a gerar conteúdo para trabalhar, referenciando
artistas eminentes e usando suas próprias ideias e escolhas criativas. Uma variedade de materiais de desenho serão
usados ao longo do semestre. Pré-requisito: Desenho e Pintura II

7021-C Mídia mista avançada (Séries 10 – 12º ano) 2,5 créditos
Este curso pode ser selecionado já no primeiro semestre do segundo ano. Exploraremos a representação e a história
da arte para desenvolver ainda mais habilidades e conhecimentos em arte e tecnologia. As aulas e as tarefas são
mais autodirigidas e os alunos começarão a gerar conteúdo para trabalhar, referenciando artistas eminentes e
usando suas próprias ideias criativas. Vários meios mistos e tecnológicos serão utilizados ao longo do semestre
para explorar a animação. Pré-requisito: Desenho e Pintura II

7170-C Fotografia III (Séries 10 - 12 º ano ) 2,5 créditos
Este curso pode ser realizado já no segundo ano e o foco será na formação de uma prática reflexiva em relação à
fotografia, seu contexto contemporâneo na arte e sua relação com a era digital em que vivemos. Os alunos podem
optar por explorar abordagens digitais ou analógicas avançadas ou uma combinação de ambas. Os tópicos podem
incluir fotografia com lapso de tempo, ensaios fotográficos e uma abordagem temática para construir ou refinar um
grupo coeso de trabalho que leve a solidificar sua voz artística. Os alunos podem tirar o Digital Photo III mais de
uma vez. Pré-requisito: Fotografia II

7017-C Studio Arte (Séries 11-12º ano) 5 créditos
Studio é um curso de arte visual de um ano inteiro que pode ser feito várias vezes para crédito. Tarefas
personalizadas e baseadas em temas irão refinar as habilidades dos alunos de geração de ideias e pesquisa
auto-iniciada. Os tópicos possíveis incluem desenhos animados e ilustração, design 3D, mídia mista, desenho e
pintura. O desenvolvimento contínuo de bons hábitos de estúdio será uma prioridade, assim como a reflexão sobre
as práticas contemporâneas de artistas profissionais e praticantes. Para os alunos que se preparam para frequentar a
escola de arte, a ênfase será colocada no desenvolvimento de portfólios para concursos e para faculdades que
exigem envios de portfólio. O desenvolvimento de uma declaração de artista (outro pré-requisito para muitos
envios de portfólio) também será um destaque do curso. Representantes de admissões de faculdades
ocasionalmente visitam a classe para conversar com os alunos sobre os programas de graduação em artes.
Pré-requisito: Desenho e Pintura III, Desenho Avançado, Pintura Avançada ou Mídia Mista Avançada
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Drama
O currículo Drama abrange a maioria das habilidades essenciais e conhecimento de conteúdo dentro do domínio
das artes cênicas; atuação, leitura e escrita de roteiros, direção e teatro técnico. Cada aula incentiva os alunos a
aplicar conceitos-chave em suas performances e trabalhos criativos.

Os alunos são incentivados a continuar desenvolvendo e aplicando as habilidades do currículo em atividades de
teatro pós-escola, como a peça de outono e o musical de primavera.

Grau Curso Pré-requisito Comprimento Crédito

9-12 Introdução às artes cênicas Nenhum Semestre 2,5

9-12
Introdução ao Teatro
Técnico Nenhum Semestre 2,5

9-12 Teatro para Mudança Social
Introdução às artes cênicas ou
recomendação do professor Semestre 2,5

10-12
Laboratório de Produção
Teatral Recomendação do professor Ano inteiro 5

7800-C Introdução às Artes Cênicas 2.5 créditos
Introdução ao Teatro é uma aula de performance de nível inicial onde os alunos se envolvem em exercícios e jogos
de drama para aprender sobre desenvolvimento de personagens, foco e concentração, escuta ativa, construção de
conjunto e análise de roteiro. Tópicos selecionados em dramaturgia, história do teatro e teatro técnico serão tecidos
em projetos de performance. O curso culminará com uma apresentação de uma peça curta de 10 minutos. Os
alunos sairão do curso com uma melhor compreensão de vários aspectos do teatro, bem como habilidades de
aprendizagem cooperativa, falar em público, consciência corporal, autoconfiança e pensamento reflexivo que serão
capazes de aplicar em futuras aulas de performance, bem como em outras áreas acadêmicas. Nota: Este é um curso
baseado em performance projetado para ensinar aos alunos os fundamentos da performance no palco.
Pré-requisito: Nenhum

7808-C Introdução ao Teatro Técnico 2,5 créditos
Este curso introduz e desenvolve o conhecimento e a experiência em todos os aspectos técnicos (não
performáticos) da produção teatral. A ênfase especial é colocada nos elementos de aplicações de design teatral
(cenário, iluminação, propriedades, som, figurino, cabelo e maquiagem). Além disso, os alunos ganham
experiência prática em todos os aspectos do teatro técnico. O tempo de aula será dedicado a projetos independentes
que serão utilizados em produções teatrais no ensino fundamental e médio.
Pré-requisito: Nenhum
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7809-C Teatro para Mudança Social 2,5 créditos
O Theatre for Social Change é projetado para levar os alunos a um processo de conscientização sobre questões
sociais pertinentes às suas próprias vidas por meio de performance dramática. Os alunos explorarão experiências
teatrais roteirizadas, planejadas e interativas para construir uma comunidade escolar mais diversificada, inclusiva e
equitativa. Os alunos examinam como o teatro pode ser usado para educar e capacitar os espectadores usando
técnicas teatrais aplicadas, Playback Theatre, Verbatim Theatre, círculos de contação de histórias e a criação de
performances originais. Nota: Este é um curso baseado em desempenho. Os alunos devem esperar participar
ativamente de projetos de desempenho durante o horário de aula.
Pré-requisito: Introdução às Artes Teatrais ou Recomendação do Professor

7810-C Laboratório de Produção Teatral 5 créditos
O Theatre Production Lab é um curso de um ano inteiro dividido em dois semestres para oferecer flexibilidade de
agendamento. O Laboratório de Produção Teatral é um curso técnico e/ou performático que produz diversos
projetos teatrais como resultado do envolvimento coletivo da turma em casting, cenografia e construção,
iluminação, figurino, maquiagem, promoção, ensaio, encenação e performance. O workshop culmina em várias
apresentações públicas ao longo do ano, incluindo, mas não se limitando a uma noite de cenas dirigidas e/ou
escritas pelos alunos, um teatro para o público jovem e uma peça ou musical de um ato produzido pelos alunos.
Artistas e técnicos podem fazer esta aula e desenvolver seus próprios projetos para seu portfólio. Nota: Este é um
curso de teatro de nível avançado. Os alunos devem esperar participar ativamente de projetos de desempenho
durante o horário de aula. Pré-requisito: Recomendação do Professor

SAÚDE/EDUCAÇÃO FÍSICA
O objetivo do programa Saúde/Educação Física é apresentar aos alunos os benefícios de um estilo de vida ativo e
ajudá-los a desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários para permanecerem ativos ao longo de suas
vidas. Os alunos serão apresentados a uma variedade de opções de condicionamento físico, incluindo, mas não se
limitando a: esportes coletivos e individuais, condicionamento físico, dança e atividades recreativas. Todos os
alunos participarão de educação física todos os anos, a menos que sejam dispensados por um médico. Os alunos
podem participar do teste IMPACT nas séries 9 e 11. (Consulte o Manual do Aluno e dos Pais para obter mais
informações.)

9º e 10º ano

8913-C Saúde   9º ano 1,25 créditos
Este é um curso obrigatório para todos os calouros. O programa Saúde é abrangente e misto. Todas as atividades
são planejadas para desenvolver e manter as necessidades sociais, emocionais e intelectuais gerais do indivíduo. Os
alunos também examinarão seus estilos de vida, selecionarão metas e farão planos para alcançar e manter a saúde
ideal. Os alunos aprenderão a diferenciar entre comportamentos saudáveis e prejudiciais e a reconhecer os efeitos
dos comportamentos que escolherem. Os principais tópicos de saúde abordados incluirão: saúde mental, saúde da
família, relações interpessoais e RCP.
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80903-C Educação Física 9º ano 2,5 créditos
Este é um curso obrigatório para todos os calouros. O programa de Educação Física é abrangente e misto. Todas as
atividades são planejadas para desenvolver e manter a aptidão geral do indivíduo. Os alunos serão apresentados
com as habilidades básicas necessárias para ser um participante ativo em muitas atividades em equipe, duplas,
individuais e ao longo da vida. Fitness é enfatizado em todo o programa. Os alunos devem participar em trajes
atléticos adequados durante a educação física para concluir com sucesso o programa.

8923-C Saúde 10º ano 1,25 créditos
Este é um curso obrigatório para todos os alunos do segundo ano. O programa Saúde é abrangente e misto. Todas
as atividades são planejadas para desenvolver e manter as necessidades sociais, emocionais e intelectuais gerais do
indivíduo. Os alunos também examinarão seus estilos de vida, selecionarão metas e farão planos para alcançar e
manter a saúde ideal. Os alunos aprenderão a diferenciar entre comportamentos saudáveis e prejudiciais e a
reconhecer os efeitos dos comportamentos que escolherem. Os principais tópicos de saúde abordados incluirão:
crescimento e desenvolvimento, atividade física, abuso de substâncias e condicionamento físico e nutrição. Testes
relacionados à saúde são enfatizados em todo o programa.

81003-C Educação Física 10º ano 2,5 créditos
Este é um curso obrigatório para todos os alunos do segundo ano. O programa de Educação Física é abrangente e
misto. Todas as atividades são planejadas para desenvolver e manter a aptidão geral do indivíduo. Os alunos serão
apresentados com as habilidades básicas necessárias para ser um participante ativo em muitas atividades em
equipe, duplas, individuais e ao longo da vida. Fitness é enfatizado em todo o programa. Os alunos devem
participar com trajes atléticos adequados durante a parte de educação física desta aula para concluir o programa
com sucesso.

Eletivas do 11º ano
Os alunos são obrigados a participar de um curso de Educação Física a cada ano. Os juniores podem escolher entre
as seguintes opções:
81233-C Força e Condicionamento 1,25 créditos
Este curso é projetado para o treinador avançado do ensino médio e destina-se a apoiar o desenvolvimento do
compromisso do aluno e as habilidades necessárias para a participação ao longo da vida no esporte e na atividade.
Este curso fornecerá aos alunos informações para o projeto e implementação de um programa de força e
condicionamento bem-sucedido. As atividades e informações serão mais específicas do esporte. O treinamento será
projetado para aumentar a velocidade, força e potência. As atividades incluem: levantamentos olímpicos, circuitos
de agilidade e pliometria.

81533-C Fitness Alternativo 1,25 créditos
O curso Alternative Fitness é abrangente e misto. Todas as atividades são planejadas para desenvolver e manter o
condicionamento físico geral, as necessidades sociais, emocionais e intelectuais do indivíduo. Os alunos serão
apresentados com as habilidades básicas e avançadas necessárias para ser um participante ativo em muitas
atividades de condicionamento físico não tradicionais. Os tópicos/atividades podem incluir aeróbica, ioga, dança,
caminhada rápida, Pilates e fitness em grupo. Os alunos devem participar com roupas atléticas adequadas para
concluir o programa com sucesso.
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8154-C Fit For Life 1,25 créditos
Ao participar do curso Fit For Life, os alunos projetarão, implementarão e refletirão sobre um plano de
condicionamento físico individualizado e pessoal. Os alunos desenvolverão metas estruturadas de componentes
individuais de condicionamento físico, projetarão uma rotina de exercícios, implementarão práticas e atividades
preferidas e refletirão sobre as taxas de sucesso. O progresso dos alunos será avaliado por informações de
registro/jornalismo, esforço de participação e reflexão/adaptações ao seu plano individual. Os alunos aprendem e
desenvolvem estratégias e habilidades necessárias para estarem  “ Em Forma para a Vida".

Eletivas do 12º ano
Os alunos são obrigados a participar de um curso de Educação Física a cada ano. Os sênior podem escolher entre
as seguintes opções:
8143-C Jogos Competitivos 1,25 créditos
O curso de Jogos Competitivos é abrangente e colaborativo. Todas as atividades são planejadas para desenvolver e
manter o preparo físico em geral, e também as necessidades sociais, emocionais e intelectuais do indivíduo. Os
alunos serão apresentados com as habilidades básicas e avançadas necessárias para ser um participante ativo em
muitas atividades em equipe, duplas, individuais e ao longo da vida, como frisbee, futebol de bandeira, hóquei de
chão, basquete e futebol. Os alunos devem participar com roupas atléticas adequadas para concluir o programa
com sucesso.
8163-C Atividades Vitalícias 1,25 créditos
As Atividades Vitalícias, para sempre, se concentram no aprendizado de atividades individuais e em pequenos
grupos que podem ser realizadas por participantes de todas as idades e níveis de habilidade. As aulas são
projetadas para melhorar técnicas e estratégias para diversão ao longo da vida. As unidades incluirão, mas não
estão limitadas a: badminton (peteca), pickleball, voleibol, tênis, golfe, bocha, caminhada motorizada e jogos
cooperativos de aventura de projeto. Os alunos devem participar com trajes atléticos adequados para concluir o
programa com sucesso.

8183-C Contrato de Educação Física (Séries 9-12º ano) 2,5 créditos
Os alunos são selecionados para este curso com base em critérios de seleção específicos estabelecidos pelo
Diretor/Diretor para acomodar circunstâncias únicas e especiais. Este curso oferecerá aos alunos uma variedade de
atividades nas quais eles podem participar individualmente e aprender habilidades aplicáveis a um estilo de vida
saudável. As opções de serviço incluem aquelas fornecidas dentro de um programa totalmente integrado de
educação regular para colocação em classes de educação especial e são determinadas pela Equipe de Educação
Especial do aluno e especificadas no Plano Educacional Individualizado (IEP).

HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
O currículo de História e Ciências Sociais, do 9º ao 12º ano, oferece uma variedade de cursos obrigatórios e
eletivos projetados para proporcionar ao aluno do Stoughton High School uma experiência de aprendizado
completa. Todos os cursos destinam-se a atender às necessidades de todos os alunos, em todos os níveis de ensino.
Os principais objetivos deste departamento são promover a cidadania responsável e ensinar os alunos a serem
pensadores críticos, demonstrar bom senso e ter uma forte consciência do passado e do presente para que possam
fazer bons julgamentos no futuro. O departamento de História e Ciências Sociais utiliza uma variedade de métodos
para atingir esses objetivos.
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9º ano

5113-C/5112-H História Mundial 5 créditos
Com base em sua compreensão da geografia mundial e das civilizações do ensino médio, neste curso, os alunos do
9º ano estudarão os principais conceitos e temas relacionados às sociedades em mudança e à migração e evolução
de ideias, explorando uma variedade de civilizações orientais e ocidentais de 500 dC até o amanhecer do século 20.
Os alunos desenvolverão uma compreensão mais profunda de: interações dinâmicas entre regiões do mundo,
desenvolvimento e difusão de religiões e sistemas de crença, avanços nas áreas de filosofia, ciência e tecnologia,
impacto da exploração global e filosofias de governo. Ao longo de seus estudos, os alunos terão oportunidades de
conectar seus conhecimentos e entendimentos ao mundo de hoje, examinando fontes primárias e secundárias,
analisando o propósito e o ponto de vista dessas fontes e avaliando recursos para argumentar ou explicar
conclusões usando raciocínio válido. . Este curso reforça as habilidades essenciais de alfabetização, exigindo que
os alunos demonstrem seu pensamento por meio de discussão, apresentação, debate e redação (pesquisa,
argumentativa, explicativa). Além disso, eles utilizarão a tecnologia para acessar e interagir com diversos textos e
incorporar vários formatos de mídia em suas experiências de aprendizado. Neste curso, os alunos considerarão
continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudo e eventos atuais, enquanto desenvolvem
habilidades socioemocionais essenciais que promovem a cidadania responsável e o engajamento cívico.

Este curso é obrigatório para todos os alunos do 9º ano. Os alunos são convidados para a classe de História
Mundial Honors (honrarias) com base em um processo de seleção específico que inclui a recomendação do
professor de Estudos Sociais da 8ª série, desempenho em Estudos Sociais, bem como desempenho em testes
padronizados na 7ª e 8ª séries. para se envolver em uma infinidade de tarefas de alfabetização que desafiam suas
habilidades independentes de leitura e escrita.

10º ano

5213-C/5212-H História dos Estados Unidos IC/H 5 créditos
Com base em sua compreensão de civismo e governo (incluindo, mas não limitado a Constituição, Revolução
Americana, governos nacionais, estaduais e locais) a partir da 8ª série, neste curso, os alunos da 10ª série estudarão
os principais conceitos e temas relacionados à democratização e expansão, crescimento econômico, mudança
social/política/religiosa, Guerra Civil, Reconstrução, Era Dourada e Era Progressista. Ao longo de seus estudos, os
alunos terão oportunidades de conectar seus conhecimentos e entendimentos ao mundo de hoje, examinando fontes
primárias e secundárias, analisando o propósito e o ponto de vista dessas fontes e avaliando recursos para
argumentar ou explicar conclusões usando raciocínio válido. . Este curso reforça as habilidades essenciais de
alfabetização, exigindo que os alunos demonstrem seu pensamento por meio de discussão, apresentação, debate e
redação (pesquisa, argumentativa, explicativa). Além disso, eles utilizarão a tecnologia para acessar e interagir com
diversos textos e incorporar vários formatos de mídia em suas experiências de aprendizado. Neste curso, os alunos
consideraram continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudo e eventos atuais, enquanto
desenvolvem habilidades socioemocionais essenciais que promovem a cidadania responsável e o conhecimento,
habilidades e disposições cívicas. Os alunos usarão seus conhecimentos e habilidades históricas para analisar e
explicar questões de interesse na vida cívica e usar o processo político para comunicar e planejar estrategicamente
a mudança cívica. Os alunos irão completar um projeto cívico como parte deste curso.
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Este curso é obrigatório para todos os alunos do 10º ano. Os alunos são convidados para o 10H USI com base em
um processo seletivo específico que inclui a recomendação do professor de Estudos Sociais do 9º ano,
aproveitamento em História, bem como aproveitamento em testes padronizados no 8º ano. multiplicidade de
tarefas de alfabetização que desafiam suas habilidades independentes de leitura e escrita.

52111-PRE História dos Estados Unidos I Pré-AP 5 créditos
O Programa de Colocação Avançada em História Americana foi desenvolvido para fornecer aos alunos as
habilidades analíticas e o conhecimento factual necessários para lidar criticamente com os problemas e materiais
da História Americana. Este curso pre-AP prepara os alunos para o AP US History II em seu primeiro ano. Os
alunos ganham crédito de colocação pré-avançada para este curso. A seleção dos alunos será baseada nas
recomendações dos professores, um exame de redação e na recomendação do Diretor de Estudos Sociais. Por
favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 14) antes de selecionar este curso. Os alunos irão completar um
projeto cívico como parte deste curso.

Série 11ºano

5313-C/5312-H História dos Estados Unidos II C/H 5 créditos
Com base em sua compreensão de civismo e governo da USI, na USII, os alunos do 11º ano estudarão os
principais conceitos e temas relacionados à Primeira Guerra Mundial, década de 1920, Grande Depressão,
economia e Segunda Guerra Mundial. Este curso também trará em perspectiva os anos desde o início da Guerra
Fria, o movimento dos Direitos Civis e a guerra no Vietnã. Ao longo de seus estudos, os alunos terão
oportunidades de conectar seus conhecimentos e entendimentos ao mundo de hoje, examinando fontes primárias e
secundárias, analisando o propósito e o ponto de vista dessas fontes e avaliando recursos para argumentar ou
explicar conclusões usando raciocínio válido. . Este curso reforça as habilidades essenciais de alfabetização,
exigindo que os alunos demonstrem seu pensamento por meio de discussão, apresentação, debate e redação
(pesquisa, argumentativa, explicativa). Além disso, eles utilizarão a tecnologia para acessar e interagir com
diversos textos e incorporar vários formatos de mídia em suas experiências de aprendizado. Neste curso, os alunos
consideraram continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudo e eventos atuais, enquanto
desenvolvem habilidades socioemocionais essenciais que promovem a cidadania responsável e o conhecimento,
habilidades e disposições cívicas. Os alunos usarão seus conhecimentos e habilidades históricas para analisar e
explicar questões de interesse na vida cívica e usar o processo político para comunicar e planejar estrategicamente
a mudança cívica. Este curso é obrigatório para todos os alunos do 11º ano. Os alunos são convidados para o 11H
USII com base em um processo seletivo específico que inclui a recomendação do professor de Estudos Sociais da
10ª série, aproveitamento em História, bem como aproveitamento em testes padronizados. Espera-se que os alunos
do curso de nível de honras se envolvam em uma infinidade de tarefas de alfabetização que desafiem suas
habilidades independentes de leitura e escrita.
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5311-AP Classe Avançada História dos Estados Unidos II 5 créditos
Advanced Placement American History é uma continuação de um curso sequencial de dois anos para alunos
interessados e dispostos a sustentar os rigores de um currículo exigente ensinado em ritmo universitário. Os alunos
selecionados começarão o curso na 10ª série e continuarão até a 11ª série. O curso culminará no exame AP
administrado em maio do primeiro ano. Os alunos NÃO podem se transferir para a AP American History durante o
segundo ano. Fazer o exame AP para este curso é um requisito.
Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.

54033-C (Eng) E 54043-C (HSS) Estudos Americanos 10 créditos
Veja a descrição do curso na seção Humanidades na página 46.

Série 12ª

5315-C/5316-H História dos Estados Unidos III C/H 2,5 créditos
Este curso examina as tendências políticas e culturais que definiram a história americana moderna. Os alunos da
US-III usarão uma variedade de recursos primários e secundários ao longo do curso. Os alunos estudarão as
políticas externas e domésticas de Nixon, as administrações Reagan e Clinton, ambas as administrações Bush e a
administração Obama. Uma forte ênfase será colocada na ascensão do conservadorismo, no fim da Guerra Fria, na
polarização política, na guerra contra o terror e no colapso financeiro de 2008.
Os alunos aumentarão sua compreensão desses tópicos examinando fontes primárias e secundárias, analisando o
propósito e o ponto de vista dessas fontes e avaliando recursos para argumentar ou explicar conclusões usando
raciocínio válido. Este curso reforça as habilidades essenciais de alfabetização, exigindo que os alunos
demonstrem seu pensamento por meio de discussão, apresentação, debate e redação (pesquisa, argumentativa,
explicativa). Além disso, os alunos utilizarão a tecnologia para acessar e interagir com diversos textos e incorporar
vários formatos de mídia em suas experiências de aprendizado. Este curso também deve ser feito por alunos da 11ª
série que fazem AP História dos Estados Unidos.

Eletivas do 11º e 12º ano

5513-C Sociologia 2,5 créditos
O que nos faz comportar da maneira que agimos? Até que ponto as forças sociais e sociais nos impactam? Você
seria a mesma pessoa se fosse criado em outro país com uma cultura diferente? É impossível responder a essas
perguntas com uma explicação simples, mas este curso tentará abordar essas questões. Este curso introdutório
avalia o papel das forças sociais no desenvolvimento de nossas normas coletivas, valores, expectativas sociais e,
finalmente, nosso comportamento. O currículo inclui uma variedade de tópicos, incluindo socialização, isolamento,
mídia, experimentos sociais, estereótipos, responsabilidade social e cultura.

Página 46



5523-C Psicologia 2,5 créditos
Este curso apresenta aos alunos a ciência comportamental da psicologia. Os tópicos estudados incluirão o
desenvolvimento e as teorias da personalidade, a personalidade anormal, a doença mental e as formas de
psicoterapia. Através do estudo destas áreas temáticas, os alunos terão uma base sólida nos principais conceitos e
teorias da psicologia. Espera-se que eles obtenham uma maior compreensão de si mesmos, bem como uma
compreensão mais profunda das complexas motivações de todas as pessoas.

5533-C A Guerra Americana no Vietnã 2,5 créditos
“Nenhum evento na história americana é mais incompreendido do que a Guerra do Vietnã. Foi mal informado na
época, e é mal lembrado agora.” As palavras do presidente Nixon de muitas maneiras são tão verdadeiras hoje
como eram quando ele as disse em 1985. As lições desse período de tempo complexo e tumultuado são
identificadas, discutidas e comparadas com as situações atuais. O curso utiliza documentos de fontes primárias,
filmes de Hollywood, literatura ficcional, sites da Internet, documentários e diversos outros recursos para examinar
as diferentes facetas da guerra. Os tópicos abordados no curso incluem decisões presidenciais, cobertura da mídia,
estratégia militar, contracultura e movimento dos direitos civis, Mulheres no Vietnã, questões pós-guerra e assuntos
de veteranos.
5683-C Eventos Atuais 2,5 créditos
As questões atuais da América e do mundo serão analisadas usando uma variedade de fontes, incluindo a Internet.
Serão estudadas as causas políticas, econômicas e sociais de cada questão e discutidas possíveis soluções ou
alternativas. Os métodos utilizados incluem palestrantes convidados, filmes, debates e trabalhos online. Será
enfatizada a discussão eficaz e a redação baseada na objetividade, clareza e imparcialidade. Este curso
proporcionará ao aluno a oportunidade de avaliar a mídia para desenvolver uma consciência do mundo de hoje.

5593-C Religiões do Mundo 2,5 créditos
Este curso apresenta as religiões do mundo como um tópico para estudo acadêmico. Judaísmo, cristianismo,
islamismo, hinduísmo, budismo e religiões indígenas serão examinados no contexto histórico e na prática moderna.
Além de estudar as religiões do passado, exploraremos o efeito da religião na sociedade americana. Nossa
sociedade está se tornando cada vez mais religiosamente diversa. Como esse pluralismo crescente moldará nosso
futuro como nação? Em uma sociedade com a separação entre religião e estado, a crença religiosa afeta nossas
leis? Além de estudar os princípios de cada religião, os alunos explorarão o tema por meio de filmes, arte e
celebrações.

5534-C O Holocausto e os Movimentos de Resistência 2,5 créditos
Os alunos irão explorar a gama de escolhas que levaram ao fracasso da democracia na Alemanha e, finalmente, ao
assassinato de milhões de judeus e outros grupos-alvo durante o Holocausto. Este curso investigará as
complexidades do comportamento humano, enquanto desafia os alunos em questões-chave de identidade e
associação. Os alunos irão explorar a fragilidade da República de Weimar e a brutalidade da Alemanha nazista
durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Os alunos aprenderão sobre os movimentos de resistência
durante o Holocausto e considerarão como os indivíduos podem fazer a diferença no mundo de hoje.
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5536-C História do Povo Negro Americano 2,5 créditos
Os alunos que fizeram este curso estarão envolvidos em uma exploração da história negra americana nos Estados
Unidos. O curso progredirá cronologicamente, começando na África e na Europa do século XV antes de passar
rapidamente para a América colonial, os fundamentos históricos da vida negra nos períodos pré-guerra e
pós-guerra civil, bem como temas contemporâneos dos séculos XX e XXI. À medida que os alunos trabalham no
curso, eles terão acesso a pessoas, ideias e eventos centrais para a história negra americana e terão oportunidades
de pesquisar e explorar ainda mais o impacto que a história negra americana tem nos eventos e na cultura atuais.

5504-C Perspectivas Nacionais e Globais 2,5 créditos
Este curso examina as tendências políticas e culturais que definiram a história americana moderna. Os alunos
usarão uma variedade de recursos primários e secundários para estudar tópicos, incluindo, mas não se limitando a:
Estados Unidos e globalização, economia dos EUA do século 21, movimentos sociais e políticos do final do século
20/21, direitos humanos, conflito no Oriente Médio, e eventos atuais. Os alunos aumentarão sua compreensão
desses tópicos examinando fontes primárias e secundárias, analisando o propósito e o ponto de vista dessas fontes
e avaliando recursos para argumentar ou explicar conclusões usando raciocínio válido. Eles utilizarão a tecnologia
para acessar e interagir com diversos textos e incorporar vários formatos de mídia em suas experiências de
aprendizado. Os alunos considerarão continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudo e eventos
atuais, enquanto desenvolvem habilidades socioemocionais essenciais que promovem a cidadania responsável e o
conhecimento, habilidades e disposições cívicas.

Eletivas do 12º ano

1433-C Patrimônio Literário da América 2,5 créditos
Veja a descrição do curso na seção Humanidades na página 26 ou 47.

5535-AP Classe Avançada - Governo e Política dos EUA 5 créditos
Colocação (classe) Avançada do Governo e Política dos Estados Unidos é o estudo das políticas, instituições e
fundações do governo nacional dos Estados Unidos. Os alunos desenvolverão uma compreensão profunda desses
cinco conceitos principais do governo e da política dos EUA: 1) Democracia Constitucional, 2) Liberdades Civis,
Direitos Civis, 3) Cultura e Crenças Políticas Americanas, 4) Participação Política e 5) Interação entre os setores.
Os alunos estudarão as funções do governo dos EUA pesquisando, discutindo e escrevendo sobre questões
contemporâneas, lendo e interpretando dados, desenvolvendo argumentos baseados em evidências e engajando-se
em um projeto de pesquisa cívica/política necessária e aplicada. A Classe avançada Governo e Política dos EUA
oferece aos alunos uma verdadeira atmosfera universitária em conteúdo, ritmo e instrução. Ele vai desafiar a
capacidade dos alunos de pensar e analisar o material criticamente, e dar-lhes a oportunidade de ganhar créditos
universitários por seu desempenho no exame AP. Fazer o exame AP para este curso é um requisito, além de
concluir um projeto obrigatório baseado em pesquisa cívica ou política aplicada. Os alunos são convidados para a
AP Gov't & Política com base em um processo de seleção específico que inclui a recomendação do professor de
Estudos Sociais da 11ª série, desempenho em História, bem como desempenho em aulas de Honra e AP ELA. Por
favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.
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HUMANIDADES
A abordagem das humanidades para a educação tenta apresentar ideias, induzir a discussão e produzir resultados
dentro de uma perspectiva mais ampla do que normalmente é alcançado na abordagem comum de uma disciplina.
Assim, embora os alunos que escolherem esses cursos estejam cumprindo seus requisitos de inglês e estudos
sociais, os cursos serão mais do que apenas uma combinação de inglês e estudos sociais. A ênfase será na
inter-relação de todas as disciplinas.

Série 11º ano

54033-C (Eng) E 54043-C (HSS) Estudos Americanos 10 créditos
Estudos Americanos é um curso ministrado em equipe que se concentra nos amplos temas encontrados na
experiência americana. Por meio de uma integração cuidadosa de literatura, arte, arquitetura, documentos
históricos e outros materiais, os alunos exploram como sua nação foi moldada por uma variedade de experiências
compartilhadas. Discussões em classe, estudo independente e projetos orais e escritos são complementados pelo
uso total dos recursos culturais e históricos da área da Grande Boston. Este curso atende aos requisitos de Inglês 11
(1313-C) e História dos Estados Unidos II (5313-C). Para se qualificar, os alunos devem ter passado em História
Mundial, História dos Estados Unidos I, Inglês 9 e Inglês 10. Os alunos de Estudos Americanos devem concluir a
leitura obrigatória de verão antes de entrar no curso.

Grau 12
1433-C Patrimônio Literário da América 2,5 créditos
Este curso é uma oferta transcurricular de Humanidades que integra vários tópicos ensinados em Inglês e Estudos
Sociais para estimular a discussão de uma variedade de questões sociais relacionadas a raça, religião e etnia na
América. Através da literatura, os alunos irão explorar as definições em evolução do que significa ser um
americano, as questões históricas e legais que confrontam imigrantes e minorias raciais, imigração, assimilação,
diferenças geracionais e questões de justiça social. Uma grande variedade de literatura, eventos atuais e filmes
enriquecem este curso.

MATEMÁTICA
O programa de Matemática é projetado para atender às necessidades dos alunos com diferentes habilidades
acadêmicas. Os cursos foram alinhados com a estrutura estadual e com os Padrões Estaduais do Núcleo Comum
para fornecer a todos os alunos uma base sólida em matemática, bem como prepará-los para seus objetivos futuros.
Cada curso oferece aos alunos a oportunidade de comunicar matemática de forma eficaz através da leitura, escrita e
fala da linguagem da matemática, bem como o desenvolvimento de pensamento crítico e criativo, resolução de
problemas e habilidades de modelagem matemática. Por favor, consulte o gráfico que segue as descrições dos
cursos para o sequenciamento dos cursos.

O Departamento de Matemática utiliza diferentes tipos de tecnologia instrucional para aprimorar o processo de
aprendizagem, como programas de computador, projetores interativos e calculadoras. Uma calculadora gráfica
TI-83/84 é necessária para todos os cursos. A calculadora gráfica é parte integrante do currículo de matemática.
Quando os alunos têm seu próprio sistema operacional, eles se sentem à vontade com esse sistema operacional e
podem usar a calculadora com familiaridade. Isso também é uma vantagem para o aluno ao fazer exames como
MCAS, PSAT e SAT, pois os alunos podem usar uma calculadora para fazer os testes. No entanto, as calculadoras
nunca devem ser usadas em vez de dominar habilidades computacionais básicas, nem devem substituir um
entendimento básico e aplicação de princípios matemáticos.
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O Departamento de Matemática quer que os alunos desenvolvam suas habilidades de raciocínio matemático de
várias maneiras. Integrar a tecnologia instrucional em atividades de classe é uma maneira de desenvolver essas
habilidades. Também é importante que os alunos pratiquem os conceitos apresentados em aula para ter certeza de
que podem resolver problemas por conta própria com sucesso. O Departamento de Matemática propositadamente e
regularmente atribui trabalhos de casa na maioria das aulas. As tarefas de casa dadas reforçam os conceitos
praticados em sala de aula.
Todos os alunos precisarão passar em Álgebra 1, Geometria e cinco créditos de um curso de Álgebra 2 e
também ter passado 20 créditos em matemática para se formar.

Cursos Fundamentais Comuns

2113-C Álgebra I 5 créditos
Este curso abrange tópicos como análise de dados, equações e funções lineares, inequações, funções polinomiais,
sistemas de equações e inequações lineares, equações quadráticas, funções exponenciais, e expressões radicais .
Este curso se concentra na resolução de problemas e modelagem usando um contexto do mundo real.
Pré-requisito: recomendação do professor da 8ª série. Este curso pode ser feito ao mesmo tempo que Geometria.

2117-C Álgebra Integrada 1/Geometría 5 créditos
Este curso foi desenvolvido para dar aos alunos uma visão geral da Geometria e reforçar suas habilidades de
Álgebra. O curso abrange unidades sobre funções e operações polinomiais, funções lineares, linhas paralelas e
transversais, funções quadráticas, transformações de estruturas geométricas e geometria sólida. Os alunos têm a
oportunidade de reforçar suas habilidades de Álgebra de várias maneiras ao longo do ano. Há uma ênfase colocada
no desenvolvimento de suas habilidades organizacionais por parte dos alunos. Este curso também ajudará a
preparar os alunos para o MCAS de matemática. Os alunos que se inscrevem neste curso devem inscrever-se em
Geometria/Álgebra Integrada II no ano seguinte.

2115-C Álgebra Conceitual I 5 créditos
Este curso é projetado para criar uma base mais forte em conceitos e pensamentos algébricos. Este curso revisará
os fundamentos da Álgebra, como resolver equações, usar a ordem das operações de maneira eficaz e simplificar
todos os tipos de expressões numéricas e algébricas. Este curso ainda cobrirá os tópicos gerais abordados em
Álgebra I (2113-C): tópicos como análise de dados, equações e funções lineares, inequações, funções polinomiais,
sistemas de equações lineares e inequações, equações quadráticas e funções exponenciais. Pré-requisito:
recomendação do professor da 8ª série

2212-H Geometria classe de Honras 5 créditos
Este curso abrange tópicos como raciocínio e prova, congruência e semelhança, geometria de coordenadas e
transformações, sólidos e círculos e outras seções cônicas. Álgebra, técnicas de contagem e probabilidade serão
integradas ao longo do curso. Os alunos terão a oportunidade de aprofundar suas explicações sobre as relações
geométricas de várias maneiras. Espera-se que os alunos mantenham um ritmo acelerado para estudar matrizes e
vetores e outros tópicos de Álgebra II não abordados no curso de Geometria da faculdade. Os alunos devem
concluir as tarefas de verão antes de entrar no curso. Pré-requisito: Recomendação do professor da 8ª série
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2119-C Integrado Geometria/Álgebra 2 5 créditos
Este curso foi desenvolvido para desenvolver o conhecimento de Geometria dos alunos e reforçar suas habilidades
de Álgebra ao mesmo tempo em que introduz tópicos de Álgebra 2. Este curso abrange unidades sobre
transformações de figuras bidimensionais, funções radicais, figuras congruentes e geometria de coordenadas,
figuras semelhantes, triângulos retângulos e trigonometria, funções exponenciais e logarítmicas. Há uma ênfase em
promover as habilidades organizacionais do aluno. Este curso também ajudará a preparar os alunos para o MCAS
de matemática. Os alunos que se matricularem farão então Álgebra II Parte 2 no ano seguinte.

2223-C Geometria 5 créditos
Este curso abrange tópicos como raciocínio e prova, congruência e semelhança, geometria de coordenadas e
transformações, sólidos e círculos e outras seções cônicas. Álgebra, técnicas de contagem e probabilidade serão
integradas ao longo do curso. Os alunos terão a oportunidade de aprofundar suas explicações sobre as relações
geométricas de várias maneiras. Pré-requisito: Álgebra I ou Recomendação do Professor
Este curso pode ser feito ao mesmo tempo que Álgebra 1, Álgebra 2 ou Álgebra 2 Parte 1.

2312-H Álgebra II com Trigonometria/ Honras 5 créditos
Este curso abrange tópicos como funções exponenciais, logarítmicas, polinomiais, racionais e trigonométricas. A
análise e modelagem de dados serão integradas ao longo do curso. Técnicas de resolução de problemas, incluindo
técnicas de calculadora gráfica, serão enfatizadas. Espera-se que os alunos mantenham um ritmo acelerado para
cobrir os tópicos de pré-cálculo para que possam fazer Cálculo Diferencial. Este curso foi desenvolvido para
preparar os alunos para fazer Cálculo de Colocação Avançada, após a conclusão bem-sucedida do Cálculo
Diferencial. Os alunos devem concluir as tarefas de verão antes de entrar no curso. Pré-requisito: Honras em
Geometria (2212-H) e Recomendação do Professor

2313-C Álgebra II 5 créditos
Este curso abrange tópicos como funções quadráticas, polinomiais, radicais, exponenciais, logarítmicas, racionais e
trigonométricas. O curso também abrange sequências e séries e matrizes. A análise e modelagem de dados serão
integradas ao longo do curso. Técnicas de resolução de problemas, incluindo técnicas de calculadora gráfica, serão
enfatizadas. Pré-requisito: Geometria (2223-C) e Recomendação do Professor. Este curso pode ser feito ao mesmo
tempo que Geometria.

2314-C Álgebra II - Parte 1 5 créditos
Este curso abrange tópicos como funções quadráticas, polinomiais, radicais, exponenciais e logarítmicas. A análise
e modelagem de dados serão integradas ao longo do curso. Técnicas de resolução de problemas, incluindo técnicas
de calculadora gráfica, serão enfatizadas. Os alunos que se matriculam neste curso devem se matricular em
Álgebra II Parte 2 no ano seguinte. Pré-requisito: Geometria (2223-C) e Recomendação do Professor
Este curso pode ser feito ao mesmo tempo que Geometria.

2315-C Álgebra II - Parte 2 5 créditos
Este curso abrange tópicos como funções racionais e trigonométricas. O curso também abrange sequências e séries
de vetores e matrizes. A análise e modelagem de dados serão integradas ao longo do curso. Técnicas de resolução
de problemas, incluindo técnicas de calculadora gráfica, serão enfatizadas. Pré-requisito: Álgebra II – Parte I
(2314-C) e Recomendação do Professor
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Cursos de laboratório

2116-U Laboratório de Instrução de Matemática 2 2,5 créditos
Este curso semestral de outono destina-se a fortalecer as habilidades matemáticas de cada aluno na preparação para
o teste do MCAS de Matemática e fornecer suporte individualizado adicional para que o aluno seja bem-sucedido
em seu curso de matemática de um ano inteiro. O curso se concentrará no desenvolvimento de estratégias de
realização de testes e no aprendizado de abordagens de resolução de problemas. Os alunos revisam problemas
anteriores do MCAS e problemas semelhantes para praticar a abordagem de vários tipos de problemas. Este curso
NÃO satisfaz os requisitos de graduação em Matemática nem é uma escolha eletiva. Este curso atende 3 dias de
um ciclo de 8 dias. Pré-requisito: Recomendação do professor e notas anteriores em cursos de matemática, bem
como pontuações anteriores do MCAS

2118-U Laboratório de Instrução de Matemática 3 2,5 créditos
Este curso semestral da primavera visa fortalecer as habilidades matemáticas de cada aluno em preparação para o
reteste do MCAS de Matemática e fornecer suporte individualizado adicional para que o aluno seja bem-sucedido
em seu curso de matemática de um ano inteiro. O curso se concentrará no desenvolvimento de estratégias de
realização de testes e no aprendizado de abordagens de resolução de problemas. Os alunos revisarão problemas
anteriores do MCAS e problemas semelhantes para praticar a abordagem de vários tipos de problemas. Este curso
NÃO satisfaz os requisitos de graduação em Matemática nem é uma escolha eletiva. Este curso atende 3 dias de
um ciclo de 8 dias. Pré-requisito: Recomendação do professor e notas anteriores em cursos de matemática, bem
como pontuações anteriores do MCAS

Cursos de Nível Superior e Eletivas de Matemática

2511-C Explorando a Ciência da Computação 2,5 créditos
Neste curso os alunos do semestre exploram os seguintes tópicos: Computadores, Resolução de Problemas, Web
Design e Programação. Este curso foi desenvolvido para apresentar aos alunos os fundamentos da ciência da
computação e não requer conhecimento prévio de hardware ou software de computador. Os alunos podem fazer
este curso em qualquer ponto de sua carreira no ensino médio. Este curso é recomendado para estudantes que
podem decidir mais tarde fazer um AP Ciência da Computação. Este curso NÃO satisfaz os requisitos de
graduação em Matemática e não conta para os 20 créditos necessários em matemática. Pré-requisito: Nenhum

2512-H Cálculo Diferencial 5 créditos
Os alunos vão olhar para algumas unidades de trigonometria para começar o ano. Este curso cobrirá trigonometria
de triângulos, fórmulas de adição e multiplicação de ângulos, bem como coordenadas polares. A teoria e o rigor
matemático serão fatores primordiais na consideração de limites, continuidade e estabelecimento de condições
necessárias e suficientes para o processo matemático. Técnicas de resolução de problemas, incluindo técnicas de
calculadora gráfica, serão enfatizadas. Além disso, a abordagem de problemas de várias maneiras também será
enfatizada. Este curso foi desenvolvido para preparar os alunos para o Cálculo de Colocação Avançada. Os alunos
devem concluir as tarefas de verão antes de entrar no curso. Pré-requisito: Honras Álgebra II com
Trigonometria (2312-H) e Recomendação do Professor
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2523-C Pré- cálculo com Trigonometria 5 créditos
Este curso é projetado para preparar os alunos para cálculo e outros cursos avançados de matemática na faculdade.
Trigonometria, séries e sequências, matrizes, indução matemática, funções, seções cônicas e derivadas são uma
amostra dos tópicos abordados. Pré-requisito: Álgebra II (2313-C ou 2333-C) e Recomendação do Professor

25632-C SAT Revisão Matemática 1,25 créditos
(mais Leitura e Redação de Revisão SAT = 2,5 créditos)
Os alunos do 11º e 12º anos que optarem por este curso aprenderão técnicas que os capacitarão melhor para se
prepararem para o SAT. Por meio da prática em sala de aula, os alunos desenvolvem estratégias para abordar os
testes da Calculadora de Matemática e Sem Calculadora de Matemática, bem como estratégias gerais de realização
de testes para o SAT. Os alunos revisaram minuciosamente os principais conceitos de matemática do SAT nas áreas
de Álgebra I e II, Resolução de Problemas e Análise de Dados e Geometria e Trigonometria. Este curso não
preenche um requisito de matemática. Os alunos que se inscrevem para este curso também devem fazer o SAT
Review Reading and Writing. Pré-requisito: Nenhum

2524-C Matemática Esportiva 2,5 créditos
Os tópicos abordados neste curso semestral incluirão distribuições de frequência, probabilidade, medidas de
tendência central e variabilidade, correlação, teoria de amostragem e estimativa e regressão linear. Todos os tópicos
serão vistos através de esportes. Este curso não se destina a substituir Álgebra 1, Geometria, Álgebra 2 ou
Pré-Cálculo, mas visa dar aos alunos outra oportunidade de olhar para as aplicações da matemática. Pré-requisitos:
Álgebra 2 ou inscrição simultânea em Álgebra 2 Parte 2

2525-C Economia 2,5 créditos
O curso foi projetado para mostrar aos alunos como o mundo ao seu redor pode ser examinado e analisado usando
as habilidades quantitativas aprendidas nas aulas anteriores de matemática. O curso explora diferentes tipos de
mercados, mercados eficientes, oferta e demanda e seus efeitos sobre preços, elasticidade e análise marginal. O
curso dará aos alunos uma base sólida em muitos princípios econômicos. Neste semestre, os alunos estudarão os
princípios básicos envolvidos tanto na macroeconomia quanto na microeconomia. Este curso não se destina a
substituir Álgebra 1, Geometria, Álgebra 2 ou Pré-Cálculo, mas visa dar aos alunos outra oportunidade de olhar
para as aplicações da matemática. Pré-requisitos: Álgebra 2 ou inscrição simultânea em Álgebra 2 Parte 2.

2613-C Estatísticas (somente alunos sênior) 5 créditos
Os tópicos abordados neste curso incluirão distribuições de frequência, probabilidade, medidas de tendência
central e variabilidade, aplicações da distribuição de probabilidade binomial e normal, testes de hipóteses,
correlação, teoria de amostragem e estimativa, regressão linear e distribuição T. Pré-requisito: Álgebra II ou
Álgebra II Parte 2 ou Recomendação do Professor

2526-C Matemática Discreta (somente para juniores ou ç) 5 créditos
Este curso abrange uma seleção de tópicos de matemática discreta e contínua e enfatiza a compreensão e a
resolução de problemas, a construção de argumentos e a modelagem com a matemática. Inclui tópicos como teoria
dos grafos, probabilidade condicional, regras de probabilidade, uso de probabilidade para tomar decisões,
princípios da teoria das eleições e divisão justa. Pré-requisitos: Aprovação do Diretor de Matemática
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Cursos de Matemática AP (classes avançadas)

2541-AP Classe Avançada B/C Cálculo 5 créditos
O Cálculo Integral é uma extensão do Cálculo Diferencial. O curso se preocupa em desenvolver a compreensão
dos alunos sobre os conceitos de cálculo e proporcionar uma experiência com seus métodos e aplicações. Os
alunos devem ser motivados a fazer o trabalho de nível universitário no ensino médio. O programa de cálculo
inclui todos os tópicos listados na descrição do curso AP Calculus BC e as provisões são feitas para preparar os
alunos para o exame AP na primavera. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Os alunos devem
concluir as tarefas de verão antes de entrar no curso. Pré-requisito: Cálculo Diferencial (2512-H). Por favor,
leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.

2531-AP Classe Avançada de Cálculo A/B 5 créditos
Será estudada a análise de funções, gráficos e limites com ênfase na interação entre informações geométricas e
analíticas. Ferramentas baseadas em cálculo serão usadas para prever e observar o comportamento local e global de
uma função. As derivadas de funções são apresentadas geometricamente, numericamente e analiticamente, e são
interpretadas como taxas instantâneas de variação. O Teorema Fundamental do Cálculo e técnicas de
antidiferenciação e integração de funções básicas também serão abordados. O programa de cálculo inclui todos os
tópicos listados na descrição do curso AP Calculus AB e as provisões são feitas para preparar os alunos para o
exame AP na primavera. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Os alunos devem concluir as
tarefas de verão antes de entrar no curso. Pré-requisito: Pré-cálculo com Trigonometria (2523-C). Este curso
não está aberto a alunos que tenham feito anteriormente Cálculo Diferencial (2512-H), sem aprovação do Diretor
de Matemática. Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.

2611-AP Classe Avançada de Estatísticas 5 créditos
Este curso abordará tópicos que tratam de estatística descritiva, métodos de coleta e análise de dados,
probabilidade, teste de hipóteses e teste de significância. Este curso dependerá fortemente do uso da tecnologia. O
Programa de Classe Avançada prepara os alunos para cursos universitários intermediários e avançados, fazendo
exigências equivalentes às de um curso universitário introdutório de um ano inteiro. O programa de Estatística
inclui todos os tópicos listados na descrição do curso de Estatísticas AP e as provisões são feitas para preparar os
alunos para o exame AP na primavera. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Os alunos devem
concluir as tarefas de verão antes de entrar no curso. Pré-requisito: Pré-cálculo com Trigonometria (2523-C)
ou inscrição simultânea em Cálculo Diferencial (2512-H) ou Recomendação do Professor. Por favor, leia “Para
futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.

2711-AP Classe Avançada de Ciência da Computação A 5 créditos
A Ciência da Computação A expõe os alunos à ciência da computação através da programação. Os tópicos
fundamentais deste curso incluem o design de soluções para problemas, o uso de estruturas de dados para organizar
grandes conjuntos de dados, o desenvolvimento e implementação de algoritmos para processar dados e descobrir
novas informações, a análise de soluções potenciais e as implicações dos sistemas de computação. O curso enfatiza
a programação e o design orientados a objetos usando a linguagem de programação Java.
Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Os alunos devem concluir as tarefas de verão antes de
entrar no curso. Pré-requisito: no mínimo, os alunos devem ter feito e aprovado Álgebra 2 ou Álgebra 2 Parte 2
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ou matrícula simultânea em Honras Álgebra II com Trigonometria ou recomendação do professor. Por favor, leia
“Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.

2712-AP AP (classe avançada de Princípios de Ciência da Computação 5 créditos
AP Computer Science Principles é um curso introdutório de nível universitário que apresenta aos alunos a
amplitude do campo da ciência da computação. Os alunos aprenderão a projetar e avaliar soluções e aplicar a
ciência da computação para resolver problemas através do desenvolvimento de algoritmos e programas. Os alunos
desenvolverão sua compreensão do pensamento computacional e crítico, da criatividade e das muitas maneiras
pelas quais a computação tem e continua a mudar o mundo. Este curso atrai um público amplo, pois os alunos
explicam como as inovações de computação e os sistemas de computador - incluindo a Internet - funcionam.
explorar seus impactos potenciais e contribuir para uma cultura de computação que seja colaborativa e ética. Fazer
o exame AP para este curso é um requisito. Os alunos devem concluir as tarefas de verão antes de entrar no
curso. Pré-requisito: Álgebra 1 ou recomendação do professor. Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página
13) antes de selecionar este curso.

O quadro da página seguinte ajuda a ilustrar a ordem das aulas de matemática. Por favor, entenda
que não é tão linear quanto parece. Por exemplo, um aluno pode optar por fazer Geometria ao
mesmo tempo que Álgebra 1 ou Álgebra 2 ou Álgebra 2 Parte 1. Um aluno também pode optar por
fazer uma aula eletiva de matemática em alguns anos diferentes. Por favor, use o gráfico como um
guia e sinta-se à vontade para fazer perguntas ao departamento de matemática se tiver dúvidas
sobre os cursos.
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CIÊNCIAS NATURAIS

O Departamento de Ciências oferece uma variedade de cursos projetados para atender às diversas necessidades
acadêmicas, interesses e objetivos vocacionais dos alunos da Stoughton High School. Os cursos são oferecidos em
cada uma das principais disciplinas científicas: biologia, química e física. Os cursos de ciência e
tecnologia/engenharia destinam-se a conduzir instruções envolventes, relevantes, rigorosas e coerentes que
enfatizem o domínio do aluno de ideias centrais disciplinares (conceitos) e aplicação de práticas de ciência e
engenharia (habilidades) para apoiar a prontidão do aluno para a cidadania, faculdade e carreiras. Cada curso
oferece aos alunos a oportunidade de desenvolver conhecimentos específicos do assunto, bem como valiosas
habilidades de pensamento crítico e criativo e estratégias de resolução de problemas que são tão essenciais para o
sucesso em nossa sociedade baseada em tecnologia e em constante avanço. Todas as aulas que envolvem
dissecação seguem a política do distrito escolar. Mediante solicitação por escrito de um dos pais ou responsável,
qualquer aluno que optar por não participar da dissecação poderá demonstrar competência por meio de um método
alternativo.

9º ano
32122-H Biologia 5 créditos
Os alunos são convidados para o programa de honras com base em um processo de seleção específico que inclui a
recomendação do professor de ciências da 8ª série, desempenho nos cursos de ciências e matemática do ensino
médio, resultados do MCAS e desempenho em um exame/ensaio departamental. Este curso é um estudo acelerado
de conceitos biológicos e destina-se ao aluno automotivado e cientificamente talentoso que já desenvolveu uma
base sólida em ciência geral, procedimentos de laboratório e raciocínio científico. Este é um curso de laboratório
que utiliza a abordagem de investigação para estudar tópicos como bioquímica, estrutura e função celular, genética,
anatomia e fisiologia comparativa, evolução, biodiversidade e ecologia. É necessário escrever relatórios formais de
laboratório utilizando os critérios estabelecidos no SHS Writing Toolkit. Um projeto de ciência experimental de
longo alcance pode ser necessário.

32133-C Biologia 5 créditos
Os alunos são convidados a cursar biologia universitária como aluno do 9º ano com base em um processo de seleção
específico que inclui a recomendação do professor de ciências do 8º ano, aproveitamento nos cursos de ciências e
matemática do ensino médio, resultados do MCAS e desempenho em um exame/ensaio departamental. Este curso
de laboratório é um estudo rápido de conceitos biológicos e destina-se ao aluno que já desenvolveu uma base
sólida em conceitos de ciências gerais e ambientais, procedimentos de laboratório e raciocínio científico. Este
curso utiliza a abordagem de investigação para estudar tópicos como bioquímica, estrutura e função celular,
genética, anatomia e fisiologia comparativa, evolução, biodiversidade e ecologia.

32123-C A Ciência da Energia 5 créditos
Este curso de laboratório é projetado para apresentar aos alunos os conceitos de energia no que se refere à biologia,
química, física e engenharia. Os alunos terão a oportunidade única de testar novas e empolgantes tecnologias e
currículos, bem como participar da eCYBER MISSION, uma competição STEM baseada na web que desafia os
alunos a explorar como STEM funciona em seu mundo enquanto trabalhamos em equipe para resolver problemas
na comunidade de  Stoughton.
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Séries 10, 11, 12

CURSOS DE ANO COMPLETO

32212-AP Classe Avançada Ciência Ambiental 5 créditos
O curso de Ciências Ambientais da AP é o equivalente a um curso universitário introdutório de um semestre em
ciências ambientais, através do qual os alunos se envolvem com os princípios científicos, conceitos e metodologias
necessários para entender as inter-relações do mundo natural. O curso exige que os alunos identifiquem e analisem
problemas ambientais naturais e causados pelo homem, avaliem os riscos relativos associados a esses problemas e
examinem soluções alternativas para resolvê-los ou preveni-los. Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página
13) antes de selecionar este curso. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Pré-requisito: Conclusão
bem-sucedida de Biologia ou de matrícula simultânea em Química e recomendação do professor.

32133-C Biologia 5 créditos
Este curso de laboratório é um estudo rápido de conceitos biológicos e destina-se ao aluno que já desenvolveu uma
base sólida em conceitos de ciências gerais e ambientais, procedimentos de laboratório e raciocínio científico. Este
curso utiliza a abordagem de investigação para estudar tópicos como estrutura e função celular, genética, anatomia
e fisiologia comparativa, evolução, biodiversidade e ecologia.

32122-H Biologia 5 créditos
Este curso é um estudo acelerado de conceitos biológicos e destina-se ao aluno automotivado e cientificamente
talentoso que já desenvolveu uma base sólida em ciência geral, procedimentos de laboratório e raciocínio
científico. Este é um curso de laboratório que utiliza a abordagem de investigação para estudar tópicos como
bioquímica, estrutura e função celular, genética, anatomia e fisiologia comparativa, evolução, biodiversidade e
ecologia. É necessário escrever relatórios formais de laboratório utilizando os critérios estabelecidos no SHS
Writing Toolkit. Um projeto de ciência experimental de longo alcance pode ser necessário.

33313-C Química 5 créditos
Este curso é projetado como um curso de laboratório preparatório para a faculdade. A ênfase é deslocada da
química puramente descritiva para o estudo dos princípios químicos. Alguns dos principais tópicos abordados
incluem medição, matéria e energia, estrutura atômica, o conceito de mol, fórmulas e equações, as leis dos gases,
ligações químicas, soluções e ácidos e bases. O programa de laboratório é parte integrante deste curso e é usado
para ajudar os alunos a entender como os princípios químicos são desenvolvidos a partir de dados experimentais e
observações. Pré-requisito: Conclusão bem-sucedida de Álgebra

33122-H Química 5 créditos
Os alunos que são auto-motivados, possuem habilidades matemáticas acima da média e concluíram com êxito
biologia podem considerar este curso de laboratório que é um estudo acelerado de tópicos como estrutura atômica,
estequiometria, leis dos gases, soluções, equilíbrio, ácidos e bases e eletroquímica. Um foco na resolução de
problemas e habilidades de raciocínio crítico será enfatizado ao longo do curso. É necessário escrever relatórios
formais de laboratório utilizando os critérios estabelecidos no SHS Writing Toolkit. Um projeto de ciência
experimental de longo alcance pode ser necessário: Pré-requisito: B ou superior em Biologia e Álgebra e
recomendação do professor
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37533-C Projeto de Engenharia 5 créditos
Este curso é uma introdução à engenharia e aos conceitos do processo de projeto de engenharia e destina-se ao
aluno que possui sólidas habilidades de laboratório e matemática. Este é um curso prático e baseado em
laboratório. Os tópicos a serem abordados incluem: mecânica, redação de patentes, dinâmica de fluidos,
engenharia civil, engenharia elétrica e aerodinâmica. Os alunos terão a oportunidade de desenvolver habilidades de
comunicação gráfica usadas em engenharia através do uso de esboços e desenho assistido por computador (CAD).
A ênfase será colocada nos aspectos práticos da ciência, pois a maioria dos tópicos são estudados através do
desenvolvimento de projetos de design como barcos, foguetes, decks, pontes, torres, aeronaves, catapultas, design
de edifícios multiuso e fontes de energia verde. Vários projetos científicos baseados em engenharia são um
componente importante deste curso. Alunos que concluíram com sucesso a Introdução à Engenharia 37633-H
não são elegíveis para fazer este curso.

37522-H Projeto de Engenharia 5 créditos
Este curso é uma introdução à engenharia e aos conceitos do processo de projeto de engenharia e destina-se ao
aluno automotivado e cientificamente talentoso que possui uma base sólida em ciências e matemática em geral.
Este é um curso prático e baseado em laboratório. Os tópicos a serem abordados incluem: mecânica, redação de
patentes, dinâmica de fluidos, engenharia civil, engenharia elétrica e aerodinâmica. Os alunos terão a oportunidade
de projetar e construir protótipos e desenvolver habilidades de comunicação gráfica usadas em engenharia através
do uso de esboços e desenho assistido por computador (CAD). A ênfase será colocada nos aspectos práticos da
ciência, bem como na análise matemática desses aspectos. A análise matemática pode envolver vários problemas
de palavras de passo, bem como trigonometria. A maioria dos tópicos são estudados através do desenvolvimento
de projetos de design como barcos, foguetes, decks, torres, aeronaves, design de edifícios multiuso e fontes de
energia verde. Vários projetos científicos baseados em engenharia são um componente obrigatório deste curso.
Pré-requisito: Recomendação do professor. Alunos que concluíram com sucesso a Introdução à Engenharia
37633-C não são elegíveis para fazer este curso.

3803-C/3804-H Ciência Forense 5 créditos
Ciência Forense (CSI – Stoughton) é um curso multidisciplinar que envolve a aplicação de conceitos em biologia,
química, física, estatística, trigonometria, direito, informática, psicologia e outras diversas áreas de estudo. A
ênfase é colocada na prática de habilidades e técnicas científicas, exame de evidências, coleta e análise de dados.
Os tipos de evidência a serem explorados incluem: impressões digitais, pós brancos, água, cabelo, fibras e análise
de documentos que inclui análise de papel, tinta e caligrafia. Casos simulados instigantes que incluem cenários
detalhados serão apresentados para análise ao longo do curso. Requisitos adicionais serão necessários para crédito
de honras. Este curso pode ser feito em nível de faculdade ou honras. Os alunos no nível de honras terão leituras e
projetos adicionais atribuídos a cada período. Pré-requisito: C ou superior em Biologia

Cursos semestrais

3193-C Astronomia 2,5 créditos
Este curso reproduz as descobertas mais importantes da astronomia. Os tópicos a serem discutidos incluem o
estudo de telescópios, luz e espectro, a lua, o sistema solar, o “Big Bang” e as mais recentes descobertas do
programa espacial. Aprender a observar as estrelas e um grande observatório de trabalho enriquecem o curso.
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3513-C/3514-H Ética e Tecnologia 2,5 créditos
As tecnologias muitas vezes têm efeitos poderosos na sociedade como um todo e em organismos individuais. A
tecnologia pode trazer benefícios à sociedade, mas também pode ser usada de forma perigosa ou prejudicial. É
fundamental que as novas tecnologias sejam avaliadas em relação aos princípios básicos da ética pessoal e social.
O objetivo deste curso é apresentar aos alunos a experiência de olhar para as tecnologias existentes e seus impactos
éticos na sociedade. Os alunos praticarão a identificação de uma questão ética; discernir fatos de opiniões e
identificar as partes interessadas. Os alunos aprenderão a aplicar os Princípios da Bioética (Justiça, Equidade,
Maximização de Benefícios e Minimização de Danos) para identificar uma solução ética para os dilemas
apresentados. A participação neste curso requer uma apresentação individual (ou com um parceiro) de período
integral. Cada apresentação é seguida de reflexão individual, debate e uma declaração de opinião final . Este curso
pode ser feito em nível de faculdade ou honras. Os alunos no nível de honras terão leituras e projetos adicionais
atribuídos a cada período. Os créditos deste curso NÃO satisfazem os requisitos de graduação para ciências.
Pré-requisitos: Conclusão bem sucedida de Biologia.

3521-C Ciência Alimentar 2,5 créditos

A Ciência dos Alimentos faz parte de todas as etapas da produção, processamento, preparação, avaliação e uso dos
alimentos. Este é um curso de ciências interdisciplinares que integrará os princípios básicos da biologia, química e
microbiologia no contexto de alimentos e da indústria de alimentos. Os alunos matriculados neste curso aplicarão
esses princípios e processos ao estudo da alimentação e nutrição. Os alunos obterão uma compreensão de como
esses princípios se aplicam à composição dos alimentos, à nutrição dos alimentos, ao desenvolvimento de
alimentos e produtos alimentícios, ao processamento de alimentos e à segurança alimentar. O aprendizado
envolverá experiências práticas para incentivar a aplicação em situações da vida real.

3523-C Anatomia Humana 2,5 créditos
Anatomia é um curso de laboratório destinado principalmente a estudantes que planejam carreiras na área da saúde
e áreas relacionadas à medicina, como enfermagem, tecnologia médica ou odontológica, fisioterapia e terapia
ocupacional. Os principais tópicos incluirão a estrutura e função dos sistemas do corpo, incluindo os sistemas
esquelético, muscular, digestivo, respiratório, nervoso, imunológico e reprodutivo. A anatomia inclui atividades de
laboratório, estudos de caso, palestras em sala de aula e dissecações. Este curso se baseará nos conceitos de
biologia e química. Pré-requisito: Conclusão bem sucedida de Biologia. Os alunos que concluíram com êxito o
Physiology 3522-H não são elegíveis para fazer este curso.

3543-C/3545-H Oceanografia 2,5 créditos
Este curso envolve o estudo dos aspectos físicos e biológicos da oceanografia. O aluno primeiro investigará tópicos
de oceanografia física, como a estrutura da terra e do fundo do mar, a física e a química dos oceanos, vento
atmosférico e circulação oceânica, ondas, correntes e marés. Durante a segunda metade do curso, o foco se voltará
para os aspectos biológicos da oceanografia, incluindo o estudo de animais marinhos, teias alimentares, conceitos
ecológicos e preocupações ambientais. Este curso pode ser feito em nível de faculdade ou honras. Os alunos no
nível de honras terão leituras e projetos adicionais atribuídos a cada período.
Pré-requisito: Conclusão bem sucedida de Biologia.
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3783-C/3785-H Robótica I 2,5 créditos
Este curso usa uma abordagem prática para introduzir os conceitos básicos da robótica, incluindo a construção de
robôs, sua programação e sua utilização para realizar tarefas específicas de forma autônoma e repetitiva. Os alunos
construirão uma série progressiva de robôs, cada um adicionando outra faceta de capacidade. Eles começarão com
um movimento simples, progredirão para detectar o ambiente com sensores eletrônicos, responder ao ambiente e,
finalmente, mudar o ambiente movendo e modificando objetos. Estão disponíveis opções de honras nas quais os
alunos aprenderão e demonstrarão conhecimento de relações de transmissão, teoria básica de controle e operação
preditiva. Os alunos com honras serão desafiados com tarefas de programação mais complexas.

3117-U Laboratório de Ensino de Ciências 2,5 créditos
3118-U Laboratório de Ensino de Ciências- Primavera 2.5 créditos
Este curso semestral é recomendado para alunos por seu professor de ciências e é projetado para atender alunos
que se beneficiaram de instrução individualizada para fortalecer o domínio dos padrões de conteúdo e habilidades
de investigação científica, conforme descrito na atual Estrutura Curricular de Massachusetts. A ênfase será
colocada na remediação de conceitos-chave, práticas científicas e estratégias gerais de realização de testes. Os
créditos deste curso NÃO satisfazem os requisitos de graduação para ciências. Alunos do 9º e 10º ano identificados
(pelo professor ou pela pontuação do MCAS de Ciências do 8º ano) como necessitando de apoio extra devem fazer
este curso .

Séries 11, 12

CURSOS ADICIONAIS DE UM ANO INTEIRO

32211-AP Biologia de Classe Avançada 10 créditos
Este curso de laboratório permite que alunos selecionados que concluíram satisfatoriamente os cursos de Biologia
e Química possam experimentar um curso de biologia de nível universitário ainda no ensino médio. O foco
principal será a preparação para o Exame AP, que, se aprovado com proficiência, pode permitir que os alunos
recebam créditos universitários. O curso fornece aos alunos os conceitos, conhecimento factual e habilidades
analíticas necessárias para lidar criticamente com a ciência da biologia em rápida mudança. Aqueles estudantes
que desejam expandir sua formação em biologia enquanto antecipam uma carreira nas ciências e/ou áreas
relacionadas à saúde devem considerar este curso. Todos os tópicos serão apresentados com bastante profundidade
e detalhe e serão acompanhados por uma componente laboratorial. Todos os alunos devem realizar um projeto de
laboratório formal de longo prazo de calibre suficiente como os inscritos nas Feiras de Ciências Regionais e
Estaduais. A documentação adequada deve ser apresentada ao SRC Regional e Estadual. Fazer o exame AP para
este curso é um requisito. Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso.
Pré -requisito : Conclusão bem-sucedida de Biologia de Honra, Química de Honra e Álgebra II com
Trigonometria e recomendação do professor

33211-AP Classe Avançada Química 10 créditos
Este curso de laboratório permite que alunos selecionados que concluíram satisfatoriamente Biologia e Química
possam experimentar um curso de química de nível universitário enquanto cursam o ensino médio. O foco
principal será a preparação para o exame AP, que, se aprovado com proficiência, pode permitir que os alunos
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recebam créditos universitários. Aqueles alunos que desejam expandir sua formação em química enquanto
antecipam uma carreira nas ciências e/ou áreas relacionadas à saúde devem considerar este curso.
Todos os tópicos serão apresentados com bastante profundidade e detalhe e serão acompanhados por uma
componente laboratorial. Todos os alunos devem realizar um projeto de laboratório formal de longo prazo de
calibre suficiente como os inscritos nas Feiras de Ciências Regionais e Estaduais. A documentação adequada deve
ser apresentada ao SRC Regional e Estadual. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Por favor,
leia“Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso. Pré-requisito: Conclusão bem-sucedida
de Biologia de Honra, Química de Honra e Álgebra II com Trigonometria e recomendação do professor

33212-C/33123-H Biotecnologia 5 créditos
Este curso de um ano oferece ao aluno a oportunidade de participar de laboratórios práticos e simulações que
aplicam a biotecnologia moderna relacionada à medicina, meio ambiente, ciência de alimentos e agricultura. A
biotecnologia é a tecnologia baseada na biologia. Utiliza processos celulares e biomoleculares para desenvolver
tecnologias e produtos que ajudam a melhorar nossas vidas. Exemplos de produtos ou tópicos de biotecnologia que
podem ser investigados ao longo deste curso são: A produção de queijo, iogurte, pão, detergentes, cosméticos, etc.
Testes e análises genéticas, testes de diagnóstico médico, pesquisa de câncer, vacinas e antibióticos. Pesquisa e
produção de produtos farmacêuticos e suplementos fitoterápicos. Plantas geneticamente modificadas e
melhoramento seletivo. Este curso pode ser feito em nível de faculdade ou honras. Os alunos no nível de honras
terão leituras e projetos adicionais atribuídos a cada período. Pré-requisito: C ou superior em Biologia

34122-H Física 5 créditos
Os alunos que são auto-motivados e possuem fortes habilidades matemáticas em álgebra, geometria, trigonometria
e cálculo devem considerar este curso de laboratório que envolve o estudo do movimento e da energia e visa
desenvolver a capacidade do aluno de observar, experimentar e analisar o ambiente físico circundante. mundo. Um
foco na resolução de problemas e habilidades de raciocínio crítico será enfatizado ao longo do curso. Vários
projetos científicos baseados em engenharia são um componente obrigatório deste curso. É necessário escrever
relatórios formais de laboratório utilizando os critérios estabelecidos no SHS Writing Toolkit.
Pré-requisito: Álgebra II com Trigonometria com C ou melhor ou recomendação do professor

34133-C Física 5 créditos
Este curso de laboratório é projetado para dar aos alunos um conhecimento geral dos principais conceitos e teorias
da física. Os tópicos incluem movimento, calor, som, luz e eletricidade. São necessárias habilidades matemáticas
básicas. As relações matemáticas mais difíceis são derivadas e explicadas conforme encontradas. Vários projetos
científicos baseados em engenharia são um componente importante deste curso. Pré-requisito: Conclusão
bem-sucedida de Álgebra

3522-H Fisiologia 5 créditos
Este curso de laboratório de nível honroso envolve a integração das ciências biológicas e físicas. Explicações
detalhadas das funções do corpo humano além daquelas cobertas no curso de biologia são consideradas. Este
estudo do corpo humano enfatiza a natureza complementar da estrutura e função, interações moleculares e
celulares, homeostase e processos metabólicos. Os alunos irão investigar a estrutura e função dos sistemas
esquelético, muscular, reprodutivo, circulatório, respiratório, digestivo, endócrino, urinário e nervoso. As
dissecções são parte deste curso. É necessário escrever relatórios formais de laboratório utilizando os critérios
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estabelecidos no SHS Writing Toolkit. Os alunos interessados em cursar Anatomia e Fisiologia devem cursar
Anatomia Humana primeiro. Pré-requisitos: C ou melhor em Biologia e Química ou recomendação do professor

Cursos semestrais

3784-C Robótica II 2,5 créditos
Os alunos desenvolverão as habilidades desenvolvidas no curso de introdução à robótica. Os alunos de Robotics II
desenvolverão robôs altamente adaptáveis que podem operar em ambientes de competição, como o WPI Savage
Soccer e o Vex Challenge. Os alunos trabalharão em grupos e ao final de cada período culminará com uma
competição. A classificação será baseada no produto do trabalho em grupo, participação individual do grupo e
escrita, por exemplo, cálculo de relações de transmissão e avaliações práticas, como escrever programas curtos
para concluir tarefas simples Pré-requisito: Honra Robótica I com C ou Robótica I com B ou melhor e permissão
do instrutor.

12º ano

34111-AP AP Física 10 créditos
Este curso de laboratório permite que alunos selecionados que tenham demonstrado um alto nível de habilidade em
álgebra e trigonometria experimentem um curso de física de nível universitário enquanto ainda estão no ensino
médio. O foco principal do curso é a preparação para o exame AP, que, se aprovado com proficiência, pode
permitir que os alunos recebam créditos universitários. Os conceitos serão investigados através de experimentos de
laboratório baseados em investigação e atividades de resolução de problemas que são reforçadas pela discussão em
classe e aula expositiva. O currículo do curso é definido pelo College Board e inclui tópicos como mecânica
newtoniana, mecânica dos fluidos, eletricidade, magnetismo, física térmica, ondas, óptica e física atômica e
nuclear. Os alunos devem estar preparados para dedicar tempo e esforço significativos trabalhando em problemas
de lição de casa, conjuntos de problemas on-line, escrevendo relatórios de laboratório e concluindo projetos
externos. Todos os tópicos serão abordados em profundidade e detalhe consideráveis e serão acompanhados por
uma componente laboratorial. Todos os alunos devem realizar um projeto de laboratório formal de longo prazo de
calibre suficiente como os inscritos nas Feiras de Ciências Regionais e Estaduais. A documentação adequada deve
ser apresentada ao SRC Regional e Estadual. Fazer o exame AP para este curso é um requisito.
Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de selecionar este curso. Pré-requisito: Honors
Biology, Honors Chemistry 1 e C ou melhor em Álgebra II com Trigonometria e recomendação do professor.

ACONSELHAMENTO ESCOLAR

1045 Seminário do 2º ano 1,25 créditos
Os alunos se envolverão em atividades projetadas para explorar seus interesses de carreira, desenvolver uma
compreensão dos recursos de planejamento pós-secundário da SHS e como acessá-los. O currículo é projetado para
fornecer aos alunos uma melhor compreensão das expectativas e requisitos da Stoughton High School, como
explorar opções pós-secundárias e iniciar um plano de carreira. Os alunos aprenderão como calcular a média de
notas, revisar suas transcrições individuais e progredir em direção à formatura. Os alunos serão ensinados a
empregar recursos digitais como o Naviance e/ou o Massachusetts Career Interest System para planejamento de
faculdade e carreira. Este curso de um período tem um dia por ciclo e é ministrado por Conselheiros Escolares.
Este curso é agendado automaticamente para todos os alunos do 10º ano.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

Um aluno com necessidades especiais é uma criança que foi determinada qualificada para educação especial
através do processo de avaliação TEAM. Esses alunos têm deficiência do Departamento de Ensino Fundamental e
Médio (DESE) e são incapazes de progredir efetivamente no currículo geral sem instrução especialmente projetada
e/ou serviços relacionados. O departamento de educação especial desenvolve programas individualizados de
instrução para os alunos identificados com necessidades especiais, atendendo a um número de alunos com uma
ampla gama de deficiências DESE. As opções de serviço incluem serviços fornecidos dentro de um programa
totalmente integrado de educação geral para colocação em programas de educação especial substancialmente
separados. Os serviços são determinados pela Equipe de Educação Especial do aluno e especificados no Programa
Educacional Individualizado (IEP). O IEP especifica serviços que auxiliam o aluno a progredir no currículo geral e
nos padrões curriculares do Massachusetts Common Core. As necessidades dos alunos da Stoughton High School
com IEPs são atendidas por meio de acomodações curriculares, modificações, suporte à inclusão, suporte
acadêmico e programas intensivos de habilidades. O foco dos serviços educacionais especiais pode ser descrito
pelos termos instrução especialmente projetada, remediação, acomodação e modificação. Todos os alunos com
necessidades educacionais especiais participam do teste MCAS. Além disso, no nível do ensino médio, os alunos
da educação especial participam do planejamento baseado em transição para apoiar uma transição bem-sucedida
para o mundo adulto. Os alunos participam desse processo orientado a resultados que identifica uma visão e uma
estrutura para ajudar os jovens a definir seu futuro, assumir responsabilidades e progredir continuamente em
direção a seus objetivos de vida de longo prazo. O foco está em melhorar o desempenho acadêmico e funcional da
criança com deficiência para facilitar o movimento da criança da escola para as atividades pós-escolares, incluindo
educação pós-secundária, educação profissional, emprego integrado (incluindo emprego apoiado), educação
continuada e de adultos , serviços para adultos, vida independente ou participação na comunidade.

IDIOMAS MUNDIAIS

As metas do Departamento de Línguas Mundiais são paralelas às Estruturas de Línguas Estrangeiras de
Massachusetts e aos Padrões Nacionais para Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Os cinco objetivos gerais
concentram-se na comunicação, culturas, comparação com a própria língua, conexões com outras áreas temáticas e
participação na comunidade usando outro idioma. Os alunos são imersos diariamente no mundo de seu novo
idioma por meio de práticas de escuta/fala, seleções de leitura, atividades, dramatizações, projetos, filmes e
atividades interativas usando tecnologia.

Os alunos que iniciam o espanhol e o francês na sétima série podem continuar para o Nível 5 ou Colocação
Avançada, com base na matrícula. O latim é oferecido na Stoughton High School e continua até um nível
avançado. Língua de sinais americana, chinês e português também são oferecidos do nível iniciante ao
intermediário. As aulas de nível 1 são oferecidas no nível universitário. Aulas de idiomas de nível 2, nível 3, nível
4 e nível 5 são oferecidas no nível universitário ou honorário. Os alunos são convidados para o programa de
Honras com base em um processo de seleção específico que inclui a recomendação do professor da World
Language e uma sugestão de A- ou melhor no ano atual do idioma. Os alunos de Honra devem manter uma média
final de B- ou melhor para continuar no próximo ano da sequência de Honras. Embora dois anos de uma Língua
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Mundial sejam um requisito, é altamente recomendável que os estudantes preparatórios escolham um mínimo de
três anos de uma única Língua Mundial no nível do ensino médio. Três anos ou mais de estudo de idiomas são
incentivados para estudantes que consideram faculdades ou universidades competitivas.

Linguagem Gestual Americana

4361-C Língua de Sinais Americana I 5 créditos
American Sign Language I (Língua de Sinais Americana) é uma introdução às habilidades e conhecimentos
necessários para se comunicar em American Sign Language. Este curso apresenta o vocabulário básico da
linguagem de sinais e a ortografia digital. Além disso, os alunos serão apresentados a aspectos da cultura e história
surda americana e compará-los com suas próprias culturas. Os alunos participarão ativamente por meio de sinais
receptivos e expressivos diariamente.

4362-C Língua de Sinais Americana II 5 créditos
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades de comunicação ASL por meio de atividades receptivas e
expressivas com vocabulário e gramática em um contexto cultural. Este curso expande o vocabulário e a gramática
adquiridos no curso introdutório. Além disso, os alunos continuarão a estudar aspectos da cultura e história surda
americana e compará-los com suas próprias culturas. Os alunos continuarão a participar ativamente por meio de
assinaturas diariamente. Pré-requisito: Língua Americana de Sinais I.

4364-C Conversação ASL Avançada 5 créditos
Este curso é um estudo mais aprofundado da linguagem de sinais americana e da cultura surda, além de mais
compreensão gramatical cultural e habilidades de interpretação. É dada maior atenção à inflexão do sinal e à voz
de conversas e contextos significativos. Este curso destina-se a ser o terceiro ano de estudos da ASL.
Pré-requisito: ASL I e II

Estudos Chineses
425333-C Chinês I 5 créditos
O chinês mandarim I é uma introdução aos fundamentos da língua mandarim com ênfase em ouvir, falar, ler e
escrever. Os alunos usarão vocabulário e gramática para comunicar ideias e necessidades básicas em um novo
idioma. Ao longo do ano, aspectos culturais da China são apresentados e discutidos.

42633-C Chinês II 5 créditos
Mandarin Chinese II fornece um estudo mais aprofundado dos fundamentos da língua chinesa com ênfase na
estrutura de frases e vocabulário mais complexos. Os alunos aumentarão seu domínio das quatro habilidades
básicas e aprofundarão seu estudo da cultura e do povo chinês. Pré-requisito: Chinês I

42733-C Chinês III 5 créditos
Mandarin Chinese III continua o estudo do mandarim chinês em profundidade. A expansão do vocabulário é
praticada através do envolvimento em conversas, expressando opiniões, bem como interpretando a linguagem
escrita e falada. O foco do curso são cenários práticos da vida real. Os alunos aprofundarão o conhecimento da
cultura, literatura e história chinesas. Situações comuns do cotidiano na China destacam a discussão sobre a cultura
chinesa. Pré-requisito: Chinês II
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Estudos Franceses

4113-C Francês I 5 créditos
Francês I é uma introdução aos fundamentos da língua francesa com ênfase em ouvir, falar, ler e escrever. Os
alunos usam vocabulário e gramática para comunicar ideias e necessidades básicas no novo idioma. Ao longo do
ano, são apresentados e discutidos aspectos culturais do mundo francófono.

4123-C/4122-H Francês II 5 créditos
Francês II fornece um estudo mais aprofundado dos fundamentos da língua francesa com ênfase na estrutura de
frases e vocabulário mais complexos. Os alunos aumentam seu domínio das quatro habilidades básicas e
aprofundam seu estudo da cultura e do povo francês.
Pré-requisito: Francês IA e IB, Francês I College ou aprovação do Diretor.

4133-C/4132-H Francês III 5 créditos
Francês III incorpora uma revisão dos fundamentos gramaticais e conversacionais com a introdução de estruturas
mais complexas. Leitura mais formal, escrita, expressão oral e seleções de laboratório gravadas fornecem uma base
sólida para estudos avançados.
Pré-requisito: Francês II ou aprovação do Diretor.

4143-C/4142-H Francês IV 5 créditos
French IV aprofunda a valorização da cultura francesa através do estudo de trechos literários, contos e seções de
livros didáticos, bem como filmes e canções francófonas clássicas e modernas. Os alunos também aumentam seus
conhecimentos sobre a história, geografia e cultura dos vários países onde o francês é falado. O curso se concentra
na revisão e refinamento dos conceitos gramaticais introduzidos no francês I, II e III. Os alunos melhoram suas
habilidades de escrita, leitura, fala e escuta em francês.
Pré-requisito: Francês III ou aprovação do Diretor.

4153-C/4152-H Francês V 5 créditos
O francês V foi desenvolvido para alunos que concluíram o francês IV. Os alunos continuam a desenvolver a
capacidade de comunicação nas quatro habilidades linguísticas - ouvir, falar, ler e escrever por meio de atividades
que os envolvem em contextos culturais realistas. Os alunos revisam e desenvolvem um nível mais sofisticado de
fala e escrita. Eles aumentam seu conhecimento da história, geografia e cultura de vários países onde a língua é
falada. Eles leem contos, poemas e romances para uma maior apreciação da literatura. Os alunos usam uma ampla
variedade de recursos autênticos de vídeo, áudio e impressão para obter um melhor domínio do idioma e
compreensão das culturas de língua francesa. A intenção no nível V é que os alunos desenvolvam um nível de
proficiência funcional nessa língua e aumentem sua compreensão das várias culturas que usam a língua, bem como
uma melhor compreensão de si mesmos. Pré-requisito: Francês IV ou aprovação do Diretor.
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4151-AP Classe Avançada de Francês 5 créditos
Este curso é para alunos que já dominam bem a gramática e o vocabulário do francês e têm competência em ouvir,
ler, falar e escrever. Normalmente, os alunos deste curso estão nos estágios finais de sua formação no ensino médio
e tiveram cursos substanciais em francês. Enfatizando o uso do francês para comunicação ativa, o curso abrange
habilidades auditivas/orais, compreensão de leitura, gramática e redação. Os objetivos do curso são que os alunos
continuem a desenvolver a capacidade de compreender o francês falado em vários contextos; aumentar seu
vocabulário francês o suficiente para ler artigos de revistas de jornais, textos literários e outros escritos não
técnicos; e aumentar sua capacidade de se expressar com razoável fluência e precisão em francês escrito e falado.
O conteúdo do curso é variado e inclui artes, atualidades e literatura. Uma variedade de materiais, áudio, vídeo,
filmes, jornais, revistas e internet são usados para desenvolver as quatro habilidades linguísticas. Os alunos são
selecionados para este curso com base nas notas obtidas em cursos de francês anteriores e na recomendação de seu
professor de francês. Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Por favor, leia “Para futuros alunos AP”,
(página 13) antes de selecionar este curso.

Estudos do Latim

4213-C Latim I 5 créditos
Latim I apresenta aos alunos os fundamentos da língua latina e da cultura romana antiga através da série de livros
didáticos Ecce Romani. Ao ler histórias em latim sobre a vida de uma típica família romana, os alunos obterão uma
compreensão completa das formas de substantivos e verbais, sintaxe básica e vocabulário.

4223-C/4222-H Latim II 5 créditos
Os alunos do Latim II continuam sua aquisição da língua latina e da cultura romana antiga por meio da série de
livros didáticos Ecce Romani. Ao ler histórias em latim sobre a vida de uma família romana típica, os alunos
aprofundarão sua compreensão das formas de substantivos e verbais, sintaxe intermediária e vocabulário.
Pré-requisito: Latim I ou aprovação do Diretor.

4243-C/4242-H Latim Prosa Avançada (Oferecido 2022-2023) 5 créditos
Em Prosa Latina Avançada, os alunos começam com uma revisão intensiva da gramática latina. Após a conclusão
da revisão, os alunos traduzem e analisam a obra de poetas romanos como Catulo e Marcial. Os alunos também
leem seleções latinas da Eneida de Virgílio e leem a obra inteira em inglês. Em momentos apropriados, a história,
cultura e influência de Roma são discutidas. (Séries 11 e 12) Oferecido em anos alternados com Advanced Latin
Prose. Pré-requisito: Latim II ou aprovação do Diretor.

4233-C/4232-H Poesia em Latim Avançada (Oferecido 2023-2024) 5 créditos
Em Prosa Latina Avançada, os alunos começam com uma revisão intensa da gramática latina enquanto leem as
histórias de Hércules, Jasão e os Argonautas e as Lendas da Roma Antiga. Após a conclusão da revisão, os alunos
traduzem e analisam a obra de autores da prosa romana, como Cícero, Salústio e Plauto. Em momentos
apropriados, a história, cultura e influência de Roma são discutidas. (11º e 12º anos) Oferecido em anos alternados
com Poesia Latina Avançada. Pré-requisito: Latim II ou aprovação do Diretor.
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Língua Portuguesa

4325-C Português I: Uma introdução ao Português 5 créditos
Este curso apresentará aos alunos o vocabulário, gramática e a pronúncia da língua portuguesa. Os alunos serão
apresentados às diversas culturas do mundo lusófono e à sua história. Os alunos aprenderão a se comunicar
oralmente e por escrito. Este curso destina-se a alunos sem conhecimentos prévios da língua.

4327-C/4330-H Português II 5 créditos
Português II fornece um estudo mais aprofundado dos fundamentos da língua portuguesa com ênfase na estrutura
de frases e vocabulário mais complexos. O curso pretende um maior uso da língua e aprofundamento do povo e
das culturas portuguesas. Pré-requisito: Português 1 ou aprovação do Diretor.

4331-C Português III 5 créditos
Português III fornece um estudo mais aprofundado dos fundamentos da língua portuguesa com ênfase na estrutura
de frases e vocabulário mais complexos, incluindo leitura, escrita e expressão oral mais formais. O curso pretende
um maior uso da língua e aprofundamento do povo e das culturas portuguesas.
Pré-requisito: Português 2 ou aprovação do Diretor.

4328-C Português como Língua de Herança I 5 créditos
Este curso será ministrado integralmente em português e destina-se a alunos que tenham prática anterior de falar e
ouvir a língua portuguesa, ou seja, alunos que cresceram em um ambiente bilíngue, mas não têm educação formal
na língua portuguesa. Este curso visa aprimorar habilidades acadêmicas e de alfabetização. Os alunos irão
desenvolver e reforçar uma consciência cultural para a sua própria cultura, bem como as várias culturas do mundo
lusófono. Os alunos também estudam literatura portuguesa.

4329-C Português como Língua de Herança II 5 créditos
Este curso será ministrado totalmente em português e é destinado a alunos que já tenham prática anterior de falar e
ouvir a língua portuguesa. Este curso visa melhorar as competências académicas e de literacia adquiridas em
Português para Aprendizes da Língua de Herança I. Os alunos irão desenvolver uma consciência cultural para a
sua própria cultura, bem como as várias culturas do mundo lusófono. Os alunos também estudam literatura
portuguesa. Esta é a segunda metade do requisito de idioma de dois anos destinado a estudantes de patrimônio.
Pré-requisito: Português para Aprendizes do Patrimônio I

Estudos Espanhóis
4313-C Espanhol I 5 créditos
Espanhol I é uma introdução aos fundamentos da língua espanhola com ênfase em falar, ouvir, ler e escrever. Os
alunos são apresentados ao vocabulário básico e gramática para aplicação prática, bem como informações sobre o
povo, terras e cultura hispânicas.
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4323-C/4322-H Espanhol II 5 créditos
O espanhol II fornece um estudo mais aprofundado dos fundamentos da língua espanhola com ênfase na estrutura
de frases e vocabulário mais complexos. O curso pretende mais uso da língua e estudo mais aprofundado dos
povos e culturas hispânicas. Pré-requisito: Espanhol IA e IB, Espanhol I College, ou aprovação do Diretor.

4333-C/4332-H Espanhol III 5 créditos
Os alunos de Espanhol III aumentam seu conhecimento de vocabulário e estruturas gramaticais e praticam
habilidades auditivas/orais. No nível de honra, a habilidade de leitura é praticada por meio de contos e/ou romance.
Os alunos escrevem redações e redações. A geografia e a cultura do mundo hispânico são estudadas. A aula é
conduzida predominantemente em espanhol. Pré-requisito: Espanhol II ou aprovação do Diretor.

4343-C/4342-H Espanhol IV 5 créditos
Os alunos de espanhol IV expandem sua base de vocabulário e usam estruturas gramaticais mais complexas para
expressar suas ideias e opiniões. Os alunos escrevem redações e/ou fazem apresentações orais sobre vários temas e
situações. Eles examinam a história e a cultura do mundo hispânico mais profundamente. Vídeos são mostrados
para reforçar as habilidades de escuta e para ilustrar a cultura. Os alunos leem contos e trechos do romance Dom
Quixote. O espanhol é a língua dominante na classe. Pré-requisito: Espanhol III ou aprovação do Diretor.

4353-C/4352-H Espanhol V 5 créditos
O espanhol V foi desenvolvido para alunos que concluíram o espanhol IV. Os alunos continuam a desenvolver a
capacidade de comunicação nas quatro habilidades linguísticas - ouvir, falar, ler e escrever por meio de atividades
que os envolvem em contextos culturais realistas. Os alunos revisam e desenvolvem um nível mais sofisticado de
fala e escrita. Eles aumentam seu conhecimento da história, geografia e cultura de vários países onde a língua é
falada. Eles leem contos, poemas e romances para uma maior apreciação da literatura. Os alunos usam uma ampla
variedade de recursos autênticos de vídeo, áudio, impressão e Internet para obter um melhor domínio do idioma e
compreensão das culturas de língua espanhola. A intenção no nível V, como em todos os cursos de idiomas, é que
os alunos desenvolvam um nível de proficiência funcional nessa língua e aumentem sua compreensão das várias
culturas que usam a língua, bem como uma melhor compreensão de si mesmos.
Pré-requisito: Espanhol IV ou aprovação do Diretor.

4351-AP Classe Avançada Espanhol 5 créditos
Este curso é para alunos que já possuem um bom domínio da gramática e vocabulário do espanhol e têm
competência em ouvir, ler, falar e escrever. Normalmente, os alunos deste curso estão na fase final do ensino médio
e tiveram cursos substanciais em espanhol. Enfatizando o uso do espanhol para comunicação ativa, o curso
abrange habilidades auditivas/orais, compreensão de leitura, gramática e redação. Os objetivos do curso são que os
alunos continuem a desenvolver a capacidade de compreender o espanhol falado em vários contextos; aumentar
seu vocabulário espanhol o suficiente para ler artigos de jornais e revistas, textos literários e outros escritos não
técnicos; e aumentar sua capacidade de se expressar com razoável fluência e precisão em espanhol escrito e falado.
O conteúdo do curso é variado e inclui artes, atualidades e literatura. Os alunos são selecionados para este curso
com base nas notas obtidas em cursos anteriores de espanhol e na recomendação de seu professor de espanhol.
Fazer o exame AP para este curso é um requisito. Por favor, leia “Para futuros alunos AP”, (página 13) antes de
selecionar este curso.
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OFERTAS ADICIONAIS

Os cursos a seguir estão disponíveis para alunos que foram recomendados para inscrição.

1029-U Laboratório Acadêmico 5 créditos
O foco principal deste curso é apoiar os alunos a desenvolver as habilidades para acessar o currículo usando
estratégias e suportes para com independência. Os alunos participarão de aulas de instrução para incluir: estratégias
organizacionais, estratégias de realização de testes, o processo de escrita, resolução de problemas de matemática e
planejamento de transição; que lhes permitirá ter sucesso no currículo de educação geral e preparar os alunos para
a vida pós-secundária. Os alunos são informados de seus estilos de aprendizagem específicos e como compensar
quaisquer fraquezas. Este não pretende ser um curso para conclusão de trabalhos de casa. A lição de casa pode ser
usada como uma ferramenta de instrução. No entanto, a expectativa não deve ser que os alunos completem todos
os trabalhos de casa durante esse período. Este curso pode ser feito todos os dias ou 4 dias de um ciclo de 8 dias.

9173-U Enriquecimento Acadêmico 2,5 créditos
O Enriquecimento Acadêmico fornece um ambiente estruturado para que os alunos recebam ajuda acadêmica e
organizacional de um professor. O tamanho da classe é geralmente pequeno. Os alunos e o professor trabalham
juntos para identificar áreas problemáticas e melhorar o desempenho. Os créditos são baseados em um curso
semestral. Os alunos podem ser recomendados para um ou dois semestres. Os alunos podem ser recomendados
para mais de uma seção deste curso.

PLATO créditos variam por aluno
Este curso é destinado a alunos que precisam recuperar créditos perdidos. O curso será concluído on-line com
apoio e orientação de diretores departamentais, professores e administração. Os alunos receberão o currículo
prescrito necessário para recuperar o crédito perdido. O trabalho será feito de forma independente em um
laboratório de informática com monitor de equipe. O monitor da equipe administra o tempo de aprendizado e
domínio do material do assunto. A recuperação de crédito será concedida após a conclusão do curso prescrito . Os
alunos devem receber a aprovação do diretor do departamento ou do professor principal ao qual o curso pertence,
bem como do seu Conselheiro Escolar.
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Nome _____________________________________________ Classe  de _____________

Plano de quatro anos

Departamento 9º ano
Turma de 2026

10º ano
Turma de 2025

11º ano
Turma de 2024

12º ano
Turma de 2023

Créditos totais
Requeridos

inglês

Matemática

Ciência

História

EF/Saúde

Mundo Lang./
Belas-Artes

Em formação
Tecnologia

Eletivas)

Eletivas)

Eletivas)

Eletivas)

Total de créditos
mínimos para
graduar

135 para se
graduar

135 para se
graduar

135 para se
graduar

135 para se
graduar
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Stoughton High School

Folha de Seleção de Curso para 2022-2023
TRAGA ESTA FOLHA COM VOCÊ PARA A INSCRIÇÃO NO CURSO DE COMPUTADOR E USE-A

COMO UM GUIA AO ENTRAR EM SEUS CURSOS. VOCÊ RECEBERÁ UMA IMPRESSÃO
DOS SEUS CURSOS SELECIONADOS NO FINAL DA INSCRIÇÃO

Número e Nível do Curso Nome do curso Créditos

1. Inglês

2. Matemática

3. Ciência

4. História

 5. Programa de Línguas
Internacionais

6. Educação Física

7. Eletivo

8. Eletivo

9. Eletivo

10. Eletivo

Insira seu Total de Créditos (deve ser igual a pelo menos 40 créditos ) _____________

Por favor, liste uma alternativa eletiva a ser tomada no caso de não podermos atribuir a você suas escolhas
ELETIVO(S) ALTERNATIVA(S)

Nome do curso Curso #

1.

2.

3.

4.
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