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Carta do diretor 
 

Prezados alunos e pais, 
 
O ano letivo de 2020-2021 está se aproximando rapidamente e a seleção de cursos é um 
elemento crítico sucesso futuro de cada aluno. 
 
Na Maynard High School, nossos alunos têm a oportunidade de interagir com estudantes 
internacionais de todo o mundo, seguir um curso acadêmico desafiador e participar de uma 
ampla variedade de atividades extracurriculares nas áreas de artes, esportes, WAVM e uma 
variedade de atividades. clubes de interesse. Estamos constantemente procurando maneiras de 
expandir e refinar todas essas ofertas para o benefício de nossos alunos. 
 
Existem oportunidades para se matricular em um Programa Vocacional Aprovado pelo Estado 
do Capítulo 74 em Radiodifusão e Televisão na Maynard High School e instamos todos os 
alunos a considerar se esse novo caminho é adequado para eles. No próximo ano, você 
também verá que continuamos a expandir os cursos de ciência da computação em nosso 
programa de estudos para ajudar a garantir que nossos alunos estejam preparados para a vida 
após a graduação no MHS, seja na faculdade, em treinamento pós-secundário adicional ou na 
força de trabalho. 
 
À medida que os alunos atingem seus anos júnior e sênior, eles também podem considerar 
opções para cursos da AP e possibilidades de inscrição dupla em faculdades parceiras em nossa 
área. Continuaremos a oferecer programas virtuais de ensino médio, o programa Future 
Teachers e um programa de estudo e trabalho para idosos qualificados. Durante o ano lectivo 
de 2020-2021, todos os idosos devem cursar e aprovar o Projeto Sênior, que é um curso 
rigoroso de estudo que exige um trabalho de pesquisa, exploração de carreira e interesse, 
estágio e apresentação juramentada de seu trabalho. 
 
A infraestrutura eletrônica robusta do MHS não apenas permite que os alunos usem os 
chromebooks emitidos pela escola em todo o prédio, mas também nos coloca em uma posição 
para entrar no mundo do ensino a distância. A Maynard High School está agora na vanguarda 
da aprendizagem do século XXI, e nossos alunos estão adquirindo um conjunto robusto de 
habilidades do século XXI. 
 
Revise as opções disponíveis para nossos alunos com cuidado. Como sempre, a equipe de 
aconselhamento da Maynard High School está disponível para perguntas ou preocupações. 
Estamos ansiosos por um ano notável pela frente, pois a Maynard High School continua nossa 
era de excelência em andamento com o início do ano letivo 2020-2021. 
 
felicidades para um ano letivo 2020-2021 de sucesso, 

MuitasCharles Caragianes, M.Ed. 



Diretor de Currículo, Instrução e Avaliação da Maynard High School 

 

 

 

 

Declaração de Não Discriminação 
 

As Escolas Públicas de Maynard garantem oportunidades iguais de emprego e educação para 
seus funcionários e alunos e não discriminam com base na raça, cor, sexo, identidade de gênero, 
religião, origem nacional, orientação sexual, deficiência ou falta de moradia, em conformidade 
com o Título VI, Título IX, seção 504 / ADA e GL c151b e 157c. 
 
Espanhol 
Las Escuelas Públicas de Maynard aseguran el empleo y las Oportunidades educativas iguales 
para sus empleados y estudiantes y não discrimina raza según, sexo, identidad género, religião, 
origen nacional, Orientacion sexual, discapacidad, o situación de Estar sin hogar, el cual 
Conforme com Título VI, Título IX, seção 504 / ADA e GL c151b e 157c. 
 
Português 
as Escolas Públicas de Maynard garantem Oportunidades Iguais de Emprego e Educação para 
SEUS Funcionários e Alunos e Não discriminam com base de em Raça, cor, sexo, Identidade de 
Género, Religião, Origem nacional, Orientação sexual, Deficiência OU falta de moradia em 
conformidade com o Título VI, Título IX, seção 504 / ADA e GL c151b e 157c. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telefônica 
 

 

  

Superintendente da Lista, Mary Jane Rickson   978-897-2222 

   

Superintendente Assistente, Jennifer Gaudet  978-897-8251 

   

Diretora de Serviços Estudantis, Carol Gahan  978-897-2138 

   

 

EscritórioEnsino Médio 

  

Central do978-897-8891 

   

Diretora, Charles Caragianes Diretora  Ext 3206 

   

, Kevin Caruso  Ext 3208 

   

Diretora Atlética , Kevin Caruso  978-897-6168 ou Ext 3112 

   

Conselheiro da escola, Amy Petroskey (AF)  Ext 3210 

   

Escola Conselheiro, Nicole Fernald (GZ)  Ext 3209 

   

conselheiro da escola de Ajuste, Dana MacPhee  Ext 3105 

   

Cadeira de Educação Especial, Sherry Trainque 

 

 Ext 3101 

Biblioteca meios especialista, Jean LaBelle-Pierce  Ext 3252 

   

Escola enfermeira, Janet Lamy  978-897-9374 ou Ext 3215 

   

WAVM, Mark Minasian  978-897-5213 ou Ext 3234 

   

   

   

 
 



Requisitos Acadêmicos 
Graduação Específica do Curso MHSREquirements 

Inglês: passe quatro anos, incluindo um ano cada, de caloiro, inglês de segundo ano, inglês júnior e inglês 

sênior  

Matemática: passe três anos 

Ciência:  passe três anos de ciência ou aulas de engenharia aprovadas. Recomendado a ser cumprido nos 

primeiros três anos.  

Estudos sociais: passe três anos de estudos sociais, incluindo um ano de história nos Estados Unidos.  

Educação Física:  Passe dois créditos de educação física antes da graduação.  

Capstone Sênior: Todos os idosos que se formarem no ano de 2023 e além serão obrigados a participar 

do Projeto Sênior I e do Projeto Sênior II. As exceções a esse requisito devem passar por um processo de 

apelação e serão determinadas pela administração do ensino médio.  

 

Uma aula de um quarto vale 1,25 créditos 

Uma aula de um semestre vale 2,5 créditos 

Um curso de um ano vale 5 créditos 

 

Requisitos de promoção e graduação com base:  

em crédito25 créditos necessários para ingressar no segundo ano  

50 créditos necessários para ingressar no ensino médio  

75 créditos necessários para se tornar um sénior 

110 créditos necessários para se formar 

**Todos os alunos são obrigados a fazer sete cursos por ano. Vinte créditos devem ser obtidos no último 

ano. ** 

 

MASSCORE 

A Política de Normas de Admissão das Faculdades e Universidades do Estado de Massachusetts exige um 

mínimo de unidades acadêmicas preparatórias para a faculdade, conforme indicado abaixo. Eles também 

são recomendados para muitas instituições privadas de quatro anos. Os alunos que concluírem o plano 

de estudo sugerido pelo MASSCORE serão preparados para ingressar na maioria das instituições de 

quatro anos. 

 

Inglês 4 anos 

de Matemática, incluindo Álgebra I, II e Geometria 4 anos 

Ciências Laboratório 3 anos 

Ciências Sociaiss,um ano de história dos Estados Unidos e História Mundial exigiu 3 anos 

World Language, dois anos da mesma língua 2 anos 

de Belas Artes de 1 ano 

Educação Física conforme exigido por lei 



Cursos adicionais adicionais Cursos de 5 anos 

 

Todos os alunos do ensino médio de Massachusetts devem ter um tempo de aprendizado estruturado 

por 990 horas em 180 dias letivos. Este requisito significa que todos os alunos devem esteja em instrução 

direta a cada período de cada dia. As únicasexceções a esse requisito são para cursos com crédito e 

outras oportunidades acadêmicas, como matrículas duplas, estágios e estudos de trabalho. 

Selo de Biliteracia  
Os alunos da Maynard High School têm a oportunidade de ganhar o Selo Estadual de Biliteracia 
em sua transcrição.  O Selo de Biliteracia reconhece graduados que demonstram que podem falar, 
ouvir, ler e escrever proficientemente em inglês e em outro idioma após a conclusão do ensino médio. O 
outro idioma não precisa ter sido aprendido na escola e inclui a linguagem de sinais americana. Esta é 
uma honra concedida pelo estado de Massachusetts e uma insígnia anexada ao diploma do ensino médio 
e identificada nas transcrições dos alunos.  
 

Para obter o Selo de Biliteracia, os alunos devem demonstrar proficiência em inglês e em um idioma 

adicional. A proficiência em inglês é determinada por meio de uma das seguintes medidas: 

● Os estudantes que ganham acima de 240 cumpriram os critérios da ELA para o Selo de Biliteracia.  
● Os estudantes que ganham 260 cumpriram os critérios da ELA para o Selo de Biliteracia com 

distinção.  
● Os estudantes que ganham entre 220 e 238 E que concluíram um EPP (Plano de Proficiência 

Educacional) E que obtiveram uma nota de aprovação em uma Avaliação de Proficiência em 
Inglês aprovada pelo Departamento cumpriram os critérios da ELA para o Selo de Biliteracia.  

● Os estudantes que demonstram proficiência em inglês com base no teste ACCESS E concluem um 
EPP cumpriram os critérios da ELA para o Selo de Biliteracia. 

A proficiência em idiomas diferentes do inglês é determinada por uma avaliação aprovada pelo estado 

em leitura, escrita, fala e audição no idioma adicional. Os testes de idioma adicionais serão administrados 

na Maynard High durante o dia escolar, sem nenhum custo.  

Níveis dosOs 
cursoscursos são designados por níveis da seguinte forma:Cursos 

 

5 - avançados oumatrículas ou equivalente 

4 - Menções honrosas 

3 - Preparação para a faculdade 1 

2 - Preparação para a faculdade 2 

1 - Classe não calculada nosGPA 

 



 

níveis e expectativas do  

Os alunos que ingressam no 9º ano são recomendado para os níveis dos cursos pelos professores do                 

ensino médio, com base no desempenho e nas notas atuais. Os professores de MHS recomendam níveis                

de curso para os alunos que ingressam nas séries 10 a 12. Os hábitos de trabalho e o desempenho atual                    

determinam recomendações.  

As expectativas do nível do curso a seguir foram projetadas para dar aos alunos e suas famílias uma                  

idéia das habilidades acadêmicas e dos hábitos de estudo necessários para ingressar no curso no nível                

indicado. Os alunos e suas famílias devem discutir o interesse e os pontos fortes de cada aluno em cada                   

curso, considerando o nível em que preferem que o aluno esteja matriculado. 

 

 Habilidades do aluno necessárias para ingressar em cada nível  

 Faculdades (PC)Nível 3 Honras de(H) Matrícula Dupla / Colocação 

Avançada (PA) de Nível 

4Nível 5 

Pensamento 

Crítico deOs  

● alunos desenvolvem 

habilidades de pensamento 

críticas com ajuda 

frequente do professor  

● Os alunos desenvolvem 

habilidades de pensamento 

críticas com alguma 

orientação de professor  

● Alunos geram pensamentos 

originais e de alto nível de 

forma independente  

Compreensão de 

leitura Os 

● alunos leem criticamente 

com assistência contínua  

● Os alunos leem crítica e     

independentemente com  

alguma assistência 

● Os alunos leem crítica e     

independentemente e  

usam principalmente suas   

próprias estratégias para   

entender textos muito   

complexos  

Habilidades de  

escrita 

● Os alunos desenvolvem a 

capacidade de escrever 

ensaios precisos, bem 

elaborados e eficazes, com 

instruções de escrita 

altamente estruturadas.  

● Os alunos desenvolvem 

habilidades corretas de 

gramática e vocabulário.  

●  Os alunos podem escrever 

ensaios claros e bem 

planejados usando 

métodos independentes e 

dirigidos pelo professor. 

● Os alunos aplicam 

habilidades corretas de 

gramática e vocabulário.  

● Os alunos escrevem 

ensaios expressivos, 

perspicazes e bem 

elaborados, que 

demonstram progressões 

lógicas de idéias e 

consistentemente uso 

magistral de gramática e 

vocabulário  

 

Responsabilidade 

acadêmica e 

expectativas  

• Os alunos desenvolvem a 

capacidade de trabalhar e 

pensar de forma 

independente  

• Os alunos podem usar o 

tempo da aula e o tempo 

• Os alunos trabalham e 

pensam de forma 

independente com o apoio  

• Os alunos use tempo 

independente para concluir 

as tarefas  

• Os alunos trabalham 

independentemente para 

gerar idéias, discussões e 

perguntas perspicazes, 

precisas e expressivas.  

• Os alunos estendem a     



independente para concluir 

tarefas guiadas  

• Os alunos participam 

ativamente das discussões 

em sala de aula  

 

• Os alunos iniciam e 

mantêm discussões 

acadêmicas 

  

 

aprendizagem além da sala    

de aula, realizando estudos    

ou pesquisas adicionais.  

 

 
Os alunos que desejam se matricular em um nível diferente do recomendado podem fazê-lo              

através dos seguintes procedimentos:  

1. O aluno deve entrar em contato com o professor envolvido e discutir o motivo da 

recomendação. e se deve ser alterado.  

2. Se não houver acordo após a etapa um, os pais / responsável do aluno devem entrar em 

contato com o professor envolvido para discutir o motivo da recomendação.  

3. Após a etapa dois, se os pais / responsáveis desejam substituir uma recomendação, um 

Formulário de Substituição de Curso (disponível no Escritório de Aconselhamento) deve ser 

preenchido e devolvido ao orientador do aluno. O diretor analisará a solicitação e fará uma 

determinação.  

 

Nota sobre os cursos de colocação avançada (AP): 

quando um aluno se inscreve em um curso de AP, é necessário que assine um contrato. Parte 

deste contrato exige que os alunos façam o teste de AP em maio. A partir da primavera de 2020, 

cada teste de PA custa US $ 95, incorridos pelo aluno / família. Para os alunos que recebem 

almoço gratuito / reduzido, uma redução de taxa está disponível, fazendo com que cada teste 

custe US $ 54. As taxas para os testes são devidas durante novembro de cadaescolar  

ano. Nem todos os alunos podem fazer cursos de AP. Para fazer um curso de AP, o aluno deve 

ser recomendado por um professor do departamento, geralmente o professor atual. Veja acima 

se você deseja que seu aluno faça um curso de AP, mas não foi recomendado.  

 

  



Oportunidades acadêmicas  
 

Capítulo 74 Certificação de transmissão de rádio e TV 
Em 2018, a Maynard High School recebeu uma licença profissional do capítulo 74 de transmissão 

de rádio e televisão. Somos uma das poucas escolas que oferecem um programa vocacional, 

além de uma educação básica acadêmica abrangente. Isso permite que os alunos se forme com 

um diploma da Maynard High School E seja um profissional certificado de rádio e TV. Por meio 

do programa, os alunos têm a oportunidade de obter credenciais e certificações reconhecidas no 

setor, que podem ajudar nos futuros planos de faculdade ou carreira.  

 

matrícula dupla Os 

Alunos comalunos do MHS em seu primeiro e último ano são elegíveis para os programas de 

matrícula dupla nas faculdades e universidades da área. Este programa permite que os alunos 

façam aulas de faculdade a uma taxa / crédito com desconto e obtenham crédito no ensino 

médio e na faculdade ao mesmo tempo.  

 

Requisitos de elegibilidade:  

1. Os alunos devem ter um GPA de 3,0 ou superior (isso é definido pelas instituições de 

ensino superior). 

2. Recomendação do orientador para participação 

3. . Permissão de pais / responsáveis 

4. Aplicação de inscrição dupla na faculdade 

Middlesex Community College Bedford / Faculdade Comunitária Lowell 

Mass Bay, Wellesley Hills / Framingham 

Outras instituições de ensino superior 

 

Os estudantes que escolherem essa opção devem estar matriculados em pelo menos 4 cursos na 

Maynard High School, além do curso em que estão matriculados na faculdade comunitária, 

faculdade estadual ou universidade estadual. Os alunos devem trazer uma transcrição oficial que 

mostre a nota final da faculdade para que o curso de inscrição dupla seja incluído na transcrição 

do MHS do aluno. Os formulários para a opção de inscrição dupla estão disponíveis no escritório 

de aconselhamento. Os estudantes elegíveis e interessados na inscrição dupla devem conversar 

com o orientador da escola para obter mais detalhes. 

 



Escola Virtual 
Mais de cem cursos inovadores e enriquecedores baseados na Internet (incluindo dez cursos de 

AP e vários cursos pré-AP) são oferecidos pela Virtual High School e pela Maynard High School. A 

VHS é uma colaboração sem fins lucrativos de escolas parceiras nos EUA e em todo o mundo que 

expande as oportunidades de aprendizado para professores e alunos por meio da educação 

on-line. A participação nessas eletivas de alta qualidade é limitada aos membros das classes 

júnior e sênior que estão em boas condições. Os alunos não podem se inscrever e receber 

crédito acadêmico em cursos que estão sendo oferecidos no MHS.  

 

O aprendizado on-line no VHS ajuda os alunos a desenvolver habilidades colaborativas, 

habilidades criativas de resolução de problemas, habilidades independentes de aprendizagem e 

fluência tecnológica. Os cursos são oferecidos por semestre para 2,5 créditos e o ano inteiro 

para 5 créditos. Eletivas VHS são cursos nivelados e variam de curso para curso. Os prazos de 

inscrição podem variar dos prazos de inscrição no MHS. O espaço é limitado a 25 alunos por 

semestre. Consulte o seu orientador escolar se estiver interessado em explorar esta opção. 

 

Professores futuros  

Este curso é destinado a estudantes interessados na profissão de professor. Cada aluno será 

emparelhado com um professor de sala de aula em Fowler ou Green Meadow e aprenderá a 

ajudar esse professor específico durante o ano letivo. 

  



Comunicações 
Comunicações 1  Nível 5 de créditos completos do ano

3 

Número do curso: 7675 Pré-requisito: Aberto a todos 

Descrição do curso: Este curso funciona com WAVM. Os alunos receberão lições introdutórias 

dos vários meios encontrados nas comunicações. Meios de televisão, rádio, fotografia e Internet 

são todas as áreas a serem exploradas nesta classe. Os alunos aplicarão o que aprenderem para 

produzir projetos criativos, educacionais, orientados para a comunidade, divertidos e muito 

mais. Os prazos do projeto, as fases de produção e a colaboração em grupo estarão no centro de 

tudo o que é feito nesta classe. Os alunos terão que escrever roteiro, filme, atuar e editar seu 

trabalho, para diferentes projetos centrados nas comunicações. Este curso exige muita 

responsabilidade, pois os estudantes se aventuram pelo campus e pela comunidade de Maynard 

para realizar seu trabalho. Os projetos serão transmitidos na página do Youtube da escola para 

que todos possam ver e se divertir. 

 

Comunicações 2 Créditos completos de 5 anos

Nível 3 

Número do curso: 7680 Pré-requisito: Comunicações 1 ou recomendação do professor  

Descrição do curso: Este curso funciona fora do WAVM. Neste curso, os alunos aplicarão e 

expandirão seus conhecimentos sobre comunicação. Aspectos avançados de filme, áudio, 

iluminação e design são todos aspectos que serão explorados. Os alunos serão responsabilizados 

por demonstrar seus trabalhos com produções de alta qualidade, projetadas para educar, 

divertir e informar o público e a comunidade. Os alunos terão que demonstrar sua compreensão 

de produção, filmagem, atuação, edição e muito mais. Colaboração em grupo, prazos e 

engenhosidade são essenciais para concluir este curso. Projetos de alta qualidade estão no 

centro de tudo o que é feito neste curso. Todos os projetos criados serão orgulhosamente 

exibidos para a comunidade.  

 

Comunicações 3 Créditos completos de 5 anos -

nível 3 

Número do curso:   7683 Pré-requisito: Comunicações 1 e Comunicações 2 

Descrição do Curso: As Comunicações 3 serão um curso independente, orientado ao aluno e 

com ritmo individual, que ocorrerá no WAVM após a escola, em colaboração com o programa de 

estágio do Capítulo 74. Ao longo deste curso, os alunos terão a oportunidade de conceituar, 

desenvolver, produzir e editar projetos de comunicação que são de particular interesse para si. A 

oportunidade de criar um curta-metragem, uma série de vídeos, um programa de rádio ou um 



projeto voltado para a comunidade são oportunidades potenciais dentro deste curso. Os alunos 

receberão pontos de referência e prazos para seus projetos, que serão aconselhados e depois 

classificados com base no desempenho individual. A capacidade de trabalhar com outras 

pessoas, de ser auto-motivada no campo das comunicações, de receber conselhos / críticas 

sobre seu trabalho, criatividade e responsabilidade com o equipamento escolar dentro e fora do 

campus é uma necessidade para este curso.  

Broadcast Journalism 1 (MHN) - Créditos5 - nívelnível 3 

Número do curso: 7625 Pré-requisito: Comunicações 1 

Descrição do curso: anuais deTrabalhando no WAVM, o curso de jornalismo de difusão aplica os 

vários formatos e técnicas que se concentram na criação de uma revista semanal de noticiários: 

Maynard High News (MHN). Este curso ensina a aplicação da produção televisiva, 

concentrando-se principalmente nas funções de gravação de vídeo e nas três fases da produção. 

Será necessária uma abordagem jornalística para encontrar, escrever e transmitir 

adequadamente as histórias da comunidade. Este curso conta com o cumprimento de prazos, o 

planejamento de segmentos semanais e o crescimento da marca MHN com produções de 

qualidade. A colaboração em grupo estará no centro de tudo o que é feito nesta classe, pois os 

alunos são colocados em grupos que produzem segmentos regulares encontrados na MHN 

(Hype City, Topo da Colina, Tasty Time, Boston Sports e muito mais!). Os alunos escreverão, 

produzirão, gravarão e transmitirão a si mesmos, a fim de informar, educar, divertir e liderar a 

comunidade. 

 

Jornalismo de Transmissão 2 Créditos do Ano Todo-5 Nível 3 

Número do Curso: 7630  

Pré-requisitos: Jornalismo de Transmissão 1, Transmissão de Rádio e TV ou recomendação do             

professor 

Descrição do Curso: Trabalhando na WAVM, o curso avançado de jornalismo de difusão aplica o               

conhecimento aprendido com o Broadcast Journalism 1 em um programa de noticiário televisivo             

detalhado, com estilo semelhante a 60 minutos, e uma versão em podcast desse mesmo              

programa. Este curso ensina as técnicas adequadas para pesquisar, entrevistar, capturar e editar             

segmentos de notícias. Este curso conta com o cumprimento de prazos, segmentos de             

planejamento e centros para explorar questões / notícias do mundo real. A colaboração do              

grupo estará no centro de tudo o que é feito nesta classe. Os alunos escreverão, produzirão,                

gravarão e transmitirão a si mesmos, a fim de informar e liderar a comunidade. Os alunos                

aprenderão sobre alfabetização midiática, fontes confiáveis e legislação sobre transmissão          

responsável. Este curso é para estudantes que querem fazer a diferença no mundo usando o               

meio de televisão / online como uma ferramenta eficaz. 
 

Comunicações Esportivas Independentes - Créditos Completos no Ano-5

Nível 3 



Número do Curso:  7665 Pré-requisito: Recomendação do Professor e Dir. Aprovação 

Descrição do curso: Esta aula independente é reservada para alunos motivados com experiência 

em comunicação, seja por meio de aulas de comunicação durante o dia ou pelo clube WAVM 

depois da escola. A turma trabalhará diretamente com o diretor atlético para criar e sustentar 

um plano de comunicação eficaz para o Departamento Atlético. Os projetos incluirão 

atualizações semanais de esportes via mídia social, focos semanais para jogadores e treinadores, 

atualização do site de esportes e outras idéias de projetos que promoverão ainda mais o 

departamento atlético. A turma também será responsável por criar um filme de destaque no 

final da temporada após cada temporada esportiva que será disputada durante o banquete 

esportivo da temporada.  

 

Ciência da Computação 

Aplicações da Ciência da Computação I Semestre-2.5 Créditos

Nível 3 

Número do Curso:   0940 Pré-requisito: Aberto a todos 

Descrição do curso:  Este curso apresenta aos alunos os conceitos básicos de programação de 

robótica, além de tópicos sobre computação na sociedade. Com a robótica, os alunos 

constroem, controlam e programam robôs para resolver problemas. Haverá muitas 

oportunidades para os alunos ouvirem, compartilharem e aprenderem com seus colegas de 

classe enquanto participam de atividades práticas com aplicativos do mundo real. As atividades 

deste curso permitirão que os alunos demonstrem proficiência através de construções 

envolvendo tópicos de matemática, física e engenharia. Com a computação e a sociedade, os 

alunos aprenderão e explorarão tópicos que envolvem segurança e proteção, ética e leis e 

impacto interpessoal e social. 

 
Aplicações da Ciência da Computação II Semestre-2.5 Créditos

Nível 3 

Número do Curso:    0950 Pré-requisito: Aplicações da Ciência da Computação I 

Descrição do Curso:  Este curso continua a praticar programação e computação em robótica na 

sociedade. Os alunos criarão, controlarão e programarão robôs para resolver problemas. Haverá 

muitas oportunidades para os alunos ouvirem, compartilharem e aprenderem com seus colegas 

de classe enquanto participam de atividades práticas com aplicativos do mundo real. As 

atividades deste curso permitirão que os alunos demonstrem proficiência através de 

construções envolvendo esportes, medicina, arte e uma competição. Com a computação na 

sociedade, os alunos aprenderão e explorarão tópicos adicionais que envolvem segurança e 

proteção, ética e leis e impacto interpessoal e social. 



 
Programação em Java I Créditos do Semestre-2.5 

Nível 3 

Número do curso:     0960 Pré-requisitos: álgebra 1 ou recomendação do professor 

Descrição do curso:  Este curso apresenta aos alunos os conceitos básicos da linguagem de 

programação Java. Os alunos aprenderão construções de programação que envolvem entrada / 

saída, constantes, variáveis, métodos de nulo e retorno e parâmetros. Eles também aprenderão 

como controlar a saída através do uso de condicionais, iteração e recursão ao implementar 

expressões numéricas, de seqüência de caracteres e booleanas. Este curso é baseado em 

projeto, onde os alunos concluem todo o trabalho em um portfólio online. Um laptop é 

necessário para a participação. 

 

Java Programming II CréditosSemester-2.5 Nível 3 

Número do curso:      0970 Pré-requisitos: programação Java ou recomendação do professor 

Descrição do curso:  Este curso continua o estudo da linguagem de programação Java a partir da 

programação Java 1. Os alunos aprenderão estruturas adicionais de programas que envolvem 

matrizes, seqüências de caracteres, objetos e classes à medida que analisam , teste e depurar 

programas. Eles também examinarão o código para afirmar condições pré e pós, contagens de 

execução, tempo de execução, bem como representações numéricas apropriadas. Os alunos 

também aprenderão sobre estruturas de dados, bem como operações para aplicar algoritmos de 

pesquisa e classificação. Este curso é baseado em projetos, onde os alunos concluem todo o 

trabalho em um portfólio online. Um laptop é necessário para a participação. 

 

Desenvolvimento de Jogos Créditos do Semestre-2.5 de 

Nível 3 

Número do curso: 0945 Pré-requisito: aberto a todos 

Descrição do curso:  Neste curso, os alunos criarão imagens programáticas, animações, arte 

interativa e jogos. Começando com formas simples e primitivas e construindo jogos sofisticados 

baseados em sprites, os alunos se familiarizam com os conceitos de programação e o processo 

de design que os cientistas da computação usam diariamente. Eles então aprendem como essas 

construções mais simples podem ser combinadas para criar programas mais complexos. Ao 

longo do caminho, eles praticam design, teste e iteração, pois percebem que falhas e depuração 

são uma parte esperada e valiosa do processo de programação. Este curso é baseado em 

projetos, onde os alunos concluem todo o trabalho em um portfólio online. Um laptop é 

necessário para a participação. 

 

Desenvolvimento de APP Semestre-2,5 Créditos

Nível 3 

Número do curso:   0910 Pré-requisito: Aberto a todos 



Descrição do curso:  Este curso apresenta os conceitos fundamentais da programação de 

computadores, o que desbloqueia a capacidade de criar aplicativos interativos e ricos. Este curso 

usa JavaScript como linguagem de programação e o App Lab como ambiente de programação 

para criar aplicativos, mas os conceitos aprendidos nessas lições abrangem todas as linguagens e 

ferramentas de programação. Os alunos se familiarizarão com os conceitos de programação e o 

processo de design que os cientistas da computação usam diariamente. Eles então aprendem 

como essas construções mais simples podem ser combinadas para criar programas mais 

complexos. Ao longo do caminho, eles praticam design, teste e iteração, pois percebem que 

falhas e depuração são uma parte esperada e valiosa do processo de programação. Este curso é 

baseado em projetos, onde os alunos concluem todo o trabalho em um portfólio online. Um 

laptop é necessário para a participação. 

 

AP Computer Science Um ano completo-5 créditos Nível 5 

Número do curso:  0935 Pré-requisito: Programação Java; Recomendação do professor 

Descrição do curso:  Este curso é equivalente a um curso introdutório de nível superior em 

Ciência da Computação que usa a linguagem de programação Java. Com uma experiência 

adequada em programação baseada em texto, os alunos enfrentarão o desafio de concluir 

tarefas no design de programas orientados a objetos. Será dada ênfase à abstração de dados, 

encapsulamento, herança, representação de dados, decomposição funcional e muitos 

algoritmos predominantes na Ciência da Computação atualmente. Perto do final do curso, os 

alunos terão a oportunidade de fazer o Teste AP do College Board e ganhar créditos na 

faculdade, sujeitos à aprovação da instituição que o aluno frequenta. 

Engenharia  

 

Introdução à Engenharia Design Completamente Ano-5 Créditos

Nível 3 

Número do curso: 1000 Pré-requisito: Aberto a todos 

Descrição do curso: Os alunos cavar fundo para o processo de design de engenharia, aplicação 

de matemática, ciência e padrões de engenharia para hands-on projetos. Eles trabalham 

individualmente e em equipes para projetar soluções para uma variedade de problemas usando 

o software de modelagem 3D e usam um caderno de engenharia para documentar seu trabalho. 

 

Princípios de engenharia Ano completo-5 Créditos Nível 3 

Número do curso: 1010 Pré-requisito: aberto a todos 

Descrição do curso: Por meio de problemas que envolvem e desafiam, os alunos exploram uma 

ampla gama de tópicos de engenharia, incluindo mecanismos, força de estruturas e materiais e 



automação . Os alunos desenvolvem habilidades em resolução de problemas, pesquisa e design 

enquanto aprendem estratégias para documentação, colaboração e apresentação de processos 

de design. 

inglês Os  
 

Requisitos de 

alunos da Maynard High School devem passar quatro anos em inglês para atender aos requisitos 

de graduação em Artes da Língua Inglesa, que incluem a aprovação no teste MCAS ELA exigido 

pelo estado. Os cursos de inglês necessárioscursos de incluem ospreparação para a faculdade 

(nível 3), honras (nível 4) e colocação avançada [AP] (nível 5) . 

 

Todos os alunos devem concluir as tarefas de leitura de verão, conforme designadas. As 

atribuições variam de acordo com o ano, o nível e os requisitos pré-determinados do curso. 

 

Grau 9 
Obrigatório: Redação e Literatura I (Preparação da Faculdade ou Honras) 

Grau 10 
Obrigatório: Redação e Literatura II (Preparação da Faculdade ou Honras) 

Grau 11 
Necessário: Pesquisa da Literatura Americana OU Linguagem e Composição da AP 

Grau 12 
Necessário: Pesquisa da Literatura Europeia e 1eletivainglêseletivas para ouou Literatura e 

composiçãoAP emidiomas e composições da AP 

: resumo, literatura, composição e roteiros  
* Aberto apenas para as séries 11 e 12 * 

 
 

Conteúdo e design do 

curso Os cursos de Artes da Língua Inglesa são projetados em alinhamento com o ELA de 

Massachusetts Estruturas Curriculares e os Padrões Comuns do Estado Principal e são 

entregues em um ambiente que promove asdo habilidadesséculo XXI. Além disso, os currículos 

dos cursos são projetados para desenvolver e aprimorar a curiosidade, a responsabilidade 

pessoal e a aprendizagem centrada no aluno, para o sucesso do indivíduo e também da classe 

como um todo. 



 

O conteúdo do curso é baseado na literatura de várias culturas, períodos e gêneros. Enquanto 

estuda literatura, os alunos desenvolvem as habilidades tradicionais de leitura, escrita, 

compreensão auditiva e fala do ELA por meio de uma variedade de práticas recomendadas 

estabelecidas que levam todos os alunos da compreensão básica, recitação e análise a 

habilidades analíticas e de síntese cada vez mais complexas em todos os níveis e todo curso. 

 

Além disso, o progresso e o desempenho dos alunos são monitorados através do uso de uma 

variedade de avaliações que variam da observação do professor a testes formais a projetos 

individuais e colaborativos. Os modelos de avaliação são projetados para desenvolver as 

habilidades dos alunos e aprimorar suas habilidades, interesses e realizações enquanto se 

preparam para a faculdade e as carreiras. 

 

Descrições e Requisitos do Curso 

 

Calouros 

Redação e Literatura I Ano-5 Créditos Nível 3 ou 4 

Números dos Cursos: CP: 2125 Menções Honrosas: 2130  

Pré-requisito: Inglês de Grau 8; Menções honrosas: recomendação do professor da ELA série 

8 

Descrição do curso: O curso obrigatório da nona série se concentra no fortalecimento de               

habilidades fundamentais em linguagem e literatura nas principais formas e gêneros (conto,            

romance, drama, mitologia, não-ficção literária e textos informativos). Os alunos continuam a            

desenvolver habilidades de ouvir, falar, ler e escrever para vários públicos e propósitos;             

analisar literatura de vários ângulos; veja a literatura no contexto histórico e observe as              

conexões entre a literatura e as artes. Além disso, os alunos continuam a aprimorar suas               

habilidades de falar em público através de recitações e apresentações. Juntamente com a             

antologia do curso, exemplos de textos importantes incluem: Matar um Mockingbird, The            

Odyssey, Of Mice and Men, Night e Romeo and Juliet. (Além desses textos tradicionais, os               

alunos escolhem e leem vários textos ao longo do ano. A lista de textos está disponível no                 

currículo da turma.) 

 

Sophomores 

Writing and Literature II Ano Inteiro-5 Créditos  Nível 3 

ou 4 

Números dos cursos: CP: 2265 Menções honrosas: 2270  

Pré-requisito: Redação e Literatura I; Menções honrosas: recomendação do professor 

Descrição do curso: Este curso obrigatório é uma continuação do estudo da linguagem e da               

escrita, através da exploração dos principais temas, gêneros e autores de americanos nativos,             



latinos, asiáticos, Oriente Médio e outros países ocidentais e não Literatura ocidental. Os alunos              

estudam poesia, ensaios e contos para praticar análise e inferência. Os alunos passam a entender               

a universalidade na literatura, mas também a entender expressões práticas em textos            

informativos. Além da antologia do curso, exemplos dos principais textos e autores incluem Hino,              

Persépolis, Fahrenheit 451, Whirligig e Stuck in Neutral. (Além desses textos, os alunos podem              

escolher e ler outros textos ao longo do ano. A lista de textos está disponível no currículo da                  

escola e no site da escola.) 

 

juniores 

Pesquisa desobre literatura americana no ano inteiro-5 créditos nível 3 ou 

4  

Números dos cursos: CP: 2320 Menções Honrosas: 2360 

Pré-requisito: Menção Honrosa em Escrita e Literatura II: recomendação do professor 

Descrição do curso: Este curso obrigatório é uma continuação do estudo de literatura, idioma e               

escrita. A ênfase é colocada no preenchimento de uma pesquisa da literatura americana através              

da exploração dos principais temas, gêneros e autores da literatura americana. Os alunos passam              

a ver a relação fluida entre ficção e não-ficção e têm oportunidades de fazer conexões com                

história, arte e outros assuntos. Os alunos desenvolvem suas habilidades de escrita, integrando             

múltiplas fontes e perspectivas em seus trabalhos, lendo críticas literárias e escrevendo ensaios             

mais longos e mais complexos. Além da antologia do curso, exemplos dos principais textos e               

autores incluem The Scarlet Letter, The Great Gatsby, O Apanhador no Campo de Centeio, Filho               

Nativo, Um Bonde Chamado Desejo, Twain, Thoreau, Whitman, Dickinson, Wharton, Faulkner, Tan            

e Krakauer. 

 

(Junior / Senior) 

AP Language and Composition                       Ano Inteiro-5 Créditos 

Nível 5 

Número do curso: 2480  

  

Pré-requisito: Júnior: Redação e Literatura II Honra a nota final 90 ou melhor, recomendação              

do professore conclusão dosTarefa de Verão da AP  

Seniores da: Pesquisa sobre literatura americana Honra a nota final 90 ou melhor,             

recomendação do professore conclusão da Tarefa de Verão da AP 

Descrição do curso: O AP Language and Composition é um estudo intensivo e aprofundado da               

prosa, escrito em vários períodos, disciplinas e contextos retóricos, com um ênfase na literatura              

americana e ocidental. Os alunos aprimoram a consciência das interações do objetivo de um              

escritor, das expectativas do público, do assunto e da maneira como as convenções genéricas e               

os recursos da linguagem contribuem para a eficácia na escrita. Trabalhos escritos, de curto e de                

longo prazo, são uma característica significativa do curso. Os alunos fortalecem suas habilidades             

de composição por meio de análises frequentes, argumentos e trabalhos de síntese / pesquisa.              



Os principais textos incluem The Bedford Reader e Timeless Voices, Timeless Themes: the             

American Experiência (Prentice-Hall), A animada arte de escrever (Payne) e AP English Language             

and Composition (Pasta de trabalho: D&S Marketing). As leituras complementares incluem os            

trabalhos de Steinbeck, Emerson, Whitman, Dillard, Capote, O'Brien, Hawthorne, Fitzgerald e           

Salinger. 

 

Literatura e composição da AP - 5º ano - Créditos nível 5 

Número do curso: 2475 

Pré-requisito: Pesquisa de Honras da Literatura Americana ou Língua e Composição da AP, nota 

final 90 ou superior, recomendação do professor e conclusão da Tarefa de Verão da AP  

Descrição do Curso:  AP Literature and Composition é um curso rigoroso de estudo em literatura e 

redação que abrange uma variedade de gêneros escritos na era clássica até a era contemporânea, 

incluindo literatura americana, literatura britânica e seleções multiculturais. Este curso ajuda os 

alunos a desenvolver a capacidade de analisar, escrever e discutir o relato coletivo da 

humanidade, apresentado através do valor social, cultural e histórico da literatura. Através de um 

processo de interpretação e análise da literatura, os alunos adaptam um estilo de escrita mais 

sofisticado para transmitir compreensão e avaliação aprofundada. À medida que o curso avança, 

os alunos se tornam mais proficientes em seu poder de ler e escrever analiticamente, aprimorar 

seu vocabulário e editar efetivamente seu próprio trabalho. Os textos incluem: Como Ler 

Literatura como Professor (Foster), Literatura e Composição: Leitura, Escrita, Pensamento (Bedford 

/ St. Martin's), The Seagull Reader: Poems (Norton), e AP English Literature and Composition 

(Apostila: D&S Marketing). Outros textos incluem: Macbeth, Othello, Édipo Rex, A Doll's House, 

The Awakening, The Bluest Eye, Daisy Miller, Orgulho e Preconceito, The Stranger, King Lear, A Tale 

of Two Cities, e Hamlet. 

 

Idosos   

Todos os idosos devem fazer um ano inteiro de inglês para se formar.  

Se você não faz um curso de inglês da AP, nenhumcurso deve ser Pesquisa de literatura europeia. 
  

Levantamento doEuropeu de Literatura - Semestre2,5 CréditosMenções

Nível 3 ou 4 

Números dos Cursos: CP: 2420Honrosas: 2430 

Pré-requisito: Pesquisa de literatura americana; Menções honrosas: recomendação do professor 

Descrição do curso: Para completar o currículo secundário do ELA, os alunos se concentram na               

literatura europeia desde a Idade Média até o presente. As unidades são organizadas             

cronologicamente, para que os alunos possam ver como os trabalhos anteriores influenciam os             

trabalhos posteriores e como as formas e idéias evoluíram ao longo do tempo. Os alunos               

consideram temas importantes para cada período de tempo, como a tensão entre razão e emoção               

e a relação entre arte e natureza. Através de análises cada vez mais complexas em ensaios e                 



discussões, os alunos podem relacionar um trabalho às suas circunstâncias históricas, traçar um             

símbolo através de um trabalho ou obras, ou considerar uma questão moral ou filosófica. Além da                

antologia do curso, exemplos dos principais textos e autores incluem Beowulf, The Inferno,             

Frankenstein, Todos calmos na frente ocidental, Chaucer, Shakespeare, Ibsen, Donne, Dickens,           

Dumas, Austen, Hardy e Woolf. 

 

Eletivas: Estão abertas a juniores e seniores.  

 

O conto  Créditos do Semestre-2.5   Nível 3 ou 4 

Número do curso: CP: 2550 Honras: 2555 

Pré-requisito: Pesquisa de literatura americana, idioma e composição da AP ou simultânea; 

Menções honrosas: recomendação do professor 

Descrição do curso: O Short Story é um curso focado na leitura de contos e na compreensão do                  

ofício por trás da escrita de contos. Os alunos se familiarizam com a forma literária dos contos                 

lendo uma seleção de contos clássicos e contemporâneos americanos, britânicos e outros            

traduzidos. No entanto, ênfase particular é dada aos autores americanos. Os alunos lerão             

ensaios críticos sobre esses contos, escreverão suas próprias análises e participarão de oficinas             

de escritores para criar e publicar contos originais. 

 

Literatura, Composição e Roteiros Semestre-2,5 CréditosMenções               Nível 3 

ou 4 

Número do Curso: CP: 2450Honrosas: 2460 

Pré-requisito: Pesquisa de literatura americana, idioma e composição da AP ou simultânea; 

recomendação do professor 

Descrição do curso: Literatura, composição e roteiros é um curso baseado em literatura em que               

os alunos lêem romances, contos, peças de teatro, roteiros e roteiros. Os alunos analisarão a               

literatura clássica e moderna e investigarão como as obras literárias são interpretadas,            

adaptadas e representadas pelos roteiristas / roteiristas. Além disso, os alunos examinarão os             

elementos de enredo, cenário, tema, estilo e ponto de vista, conforme expressos em uma ampla               

variedade de gêneros. Os alunos também refletirão sobre os heróis, histórias e valores que              

moldam nossa cultura. Mais importante ainda, os alunos se tornarão roteiristas criativos e             

competentes, além de críticos experientes. A literatura desta classe pode incluir obras de             

Daphne Du Maurier, William Shakespeare, Philip K. Dick, Joseph Stefano, Robert Bloch, Oscar             

Wilde, Alice Walker, Steven Millhauser, Shirley Jackson, Joyce Carol Oates, Ambrose Bierce, JK             

Rowling e Washington Irving. , F. Scott Fitzgerald e Elmore Leonard.  

 

 



História e estudos sociais 
 

As estruturas de Massachusetts para história e ciências sociais estabelecem a justificativa para             

os departamentos de história da Commonwealth:  

 

“Nosso apelo para que as escolas comuniquem propositalmente a seus alunos o aprendizado             

necessário para uma lealdade fundamentada e fundamentada aos ideais de uma sociedade livre.             

em três convicções:  

Primeiro, que a democracia é a forma mais digna de governança humana já concebida.  

Segundo, que não podemos tomar como garantida a sobrevivência da democracia ou sua             

expansão ou perfeição. De fato, acreditamos que o grande drama central da história moderna              

tem sido e continua sendo a luta para estabelecer, preservar e estender a democracia no país e                 

no exterior. Sabemos que ainda há muito a ser feito para alcançar justiça e civilidade em nossa                 

própria sociedade. No exterior, observamos que apenas um terço da população mundial vive em              

condições que podem ser descritas como gratuitas.  

Terceiro, estamos convencidos de que a sobrevivência da democracia depende de transmitirmos            

a cada nova geração a visão política de liberdade e igualdade que nos une como americanos.                

Também depende de uma profunda lealdade às instituições políticas que nossos fundadores            

montaram para cumprir essa visão. ”  

 

É com esse profundo senso de responsabilidade ensinar a cada geração sobre os direitos e               

responsabilidades de nossa sociedade que oferecemos nosso programa de estudos. Todos os            

alunos devem fazer história durante os primeiros três anos na Maynard High School. Um              

programa de honras é oferecido em cada ano dos cursos de história exigidos. Os idosos são                

incentivados a participar do programa eletivo do Departamento de História / Estudos Sociais.             

Além disso, os alunos têm a oportunidade de fazer parte da História Americana de Colocação               

Avançada, História Mundial de Colocação Avançada e Governo dos EUA de Colocação Avançada. 

 

 

Grau 9 
Obrigatório: História Americana Inicial (Preparação para a Faculdade ou Honras) 

Grau 10 
Obrigatório: História Moderna do Mundo (Preparação para Faculdade ou Honras) ou 

APHistória Moderna do Mundo 
Eletivas da: Direito e governo, Psicologia, Ditadores, História dos EUA desde 9/11, Governo 

da AP e Política 



Nível 11 
Obrigatório: História dos EUA no século XX (preparação para faculdade ou honras) 

ouHistória da AP EUA 
Eletivas de: Direito e governo, Psicologia, Ditadores, História dos EUA desde 11 de 

setembro, Governo e política da AP,da história do mundo moderno da AP 

grau 12 
Eletivas de: Legislação e governo, Psicologia, ditadores, a história nos desde 9/11, ditadores, 

AP US história, o governo AP e política, História MundialAP 

 
Freshman 

histórico antecipado americanoModern:O Beginnings 1763-1900 Ano-5 completa  

Créditos Nível 3 ou 4  

Curso Número: CP: 3320 Honras: 3325  

Pré-requisito: Menção Honrosa: recomendação do professor da 8ª série 

Descrição do curso: Os alunos examinam as origens históricas e intelectuais dos Estados Unidos              

desde a Revolução Americana até o desenvolvimento da Constituição dos EUA. O estudo da              

ascensão ao poder da América examina a expansão para o oeste, o seccionalismo e a guerra                

civil. O remake da América após a Guerra Civil narra a Reconstrução e a Revolução Industrial. A                 

história começa com a América entrando em uma Era Dourada e a necessidade de reforma               

introduz a Era Progressista. O curso segue temas-chave, incluindo: o papel da raça na América, o                

espírito de reforma, o controle de recursos, a evolução das liberdades civis e o caráter               

americano. Os alunos leem e escrevem história, conduzem pesquisas, debatem posições,           

avaliam fontes e procuram entender o ponto de vista um do outro.  

 

Segundo 

mundo História moderna: 1800-presente ano completo-5 créditos nível 3  

ou 4 

Número do curso: CP: 3100 Honors: 3150 Pré-requisito: Honors: recomendação do professor 

Descrição do curso: Este curso examina as raízes econômicas, sociais e políticas do mundo              

moderno desde a ascensão de Napoleão até o presente. Os tópicos explorados incluem as              

revoluções democráticas e industriais, imperialismo, comunismo, totalitarismo, guerras        

mundiais e questões contemporâneas. Os alunos buscarão um conhecimento factual e temático            

da cultura mundial emergente enquanto desenvolvem habilidades de pensamento analítico,          

interpretativo e crítico para aprimorar sua compreensão. O curso inclui palestras, discussões,            

projetos em grupo e apresentações orais. Técnicas de redação e pesquisa de ensaios também              

serão desenvolvidas e refinadas ao longo do ano. 

 

AP  Mundial da Ano- 5 créditos completos no

nível 5 



Número do curso: 3200  

Pré-requisito: recomendação do professor, conclusão das tarefas de verão, Aberto a gr. 10-12 

Descrição do Curso: O AP World History é um curso rigoroso de nível universitário, projetado               

para explorar a história humana de 8000 aC até o presente. Enfatizaremos o desenvolvimento              

das habilidades analíticas e de redação necessárias para o sucesso em nível colegiado. Para esse               

fim, o curso dedica um tempo considerável à avaliação crítica de fontes primárias e secundárias,               

análise da historiografia (princípios, teorias ou metodologia da pesquisa e apresentação histórica            

acadêmica) e investigação de conexões globais que moldaram o mundo atual. Uma ênfase             

especial será dada à preparação para o Exame Nacional de AP, incluindo redação histórica              

através de ensaios e perguntas baseadas em documentos (DBQ), bem como avaliações            

objetivas. 

 

Júnior 

20th Century US Histórico 1900-Present completa Ano-5 Créditos nível 3  

ou 4 

número do curso: CP: 3420 Honras: 3425 Pré-requisito: Honors: professor recomendação 

Curso Descrição: Este completos examina ano de curso que muitos têm chamado o Século              

Americano. Os Estados Unidos subiram ao status de superpotência e depois governaram como a              

única superpotência no século XX. Como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial              

e a Guerra Fria moldaram a América? Como a América moldou o mundo? Este curso narra as                 

mudanças políticas, econômicas e culturais que moldaram os EUA na força dominante no             

mundo. Políticas externas e domésticas transformaram a América e a América transformou o             

mundo. Cada década sucessiva levou a grandes mudanças para os americanos e as crescentes              

ameaças do fascismo, comunismo e terrorismo abalaram o tecido da vida americana. Este curso              

exigirá que os alunos escrevam, debatem, defendam e citem evidências de teses. Como parte              

deste curso, os alunos poderão participar de um projeto de Ação Cívica. Os alunos serão               

avaliados com base nos trabalhos de casa, trabalhos em grupo, projetos, discussões em classe,              

testes, testes e ensaios. 

 

eletivas 

Leie de Governo Semestre-2,5 Créditos Nível 3

 

Número do curso: 3950 Pré-requisito: Open às classes 10-12 

Descrição do Curso: Você sabe o que a5ª Emenda protege-lo de? O governo deve poder escutar                

telefonamente o seu telefone? Qual é a fonte da lei e dos direitos neste país? O que distingue o                   

sistema jurídico dos EUA de outros países? Este curso ajuda os alunos a responder a todas as                 

perguntas acima e a fazer ainda mais perguntas sobre a sociedade em que vivem. O curso                

examina a estrutura do governo dos EUA, os princípios e práticas do sistema jurídico dos EUA e                 

apresenta aos estudantes seus direitos e responsabilidades em nossa sociedade. O curso tem             



foco especial em Direito Constitucional e Liberdades Civis, Direito Penal e Justiça Juvenil, Torts,              

Direito do Consumidor e Habitação, Direito da Família e exercícios em julgamentos simulados. 

 

Psicologia Semestre-2.5 Créditos  Nível 3  

Número do curso: 3925 Pré-requisito: Aberto às séries 10 a 12 

Descrição do curso: O que o motiva? Qual é o significado dos seus sonhos? Você é introvertido                 

ou extrovertido? Qual é o estilo de aprendizado que você usa? Qual a sua identidade? A                

psicologia estuda essas questões, bem como as pesquisas mais recentes sobre o cérebro,             

processos mentais e comportamentos. Este curso analisa o desenvolvimento histórico do           

campo, suas tendências atuais e suas teorias mais famosas. Os alunos investigarão Pesquisa             

Cerebral, Percepção, Memória e Aprendizagem, Motivação, Personalidade, Desenvolvimento        

Humano, Psicologia Anormal e conduzirão suas próprias pesquisas originais em um campo de             

sua escolha. 

 

História dos Estados Unidos desde 9/11 todo o ano-5 Créditos

Level 3 

Course Number: 3440 Pré-requisito: Open às classes 10-12 

Descrição do Curso: Este eletiva ano inteiro é projetado para expor os alunos a história política,                

social, cultural e econômica dos Estados Unidos nas últimas duas décadas. Usando fontes             

primárias e secundárias tão variadas quanto  

ensaios, artigos de revistas, fotos, caricaturas políticas, mídias sociais e filmes, exploraremos            

questões gerais que pedem aos alunos que pensem criticamente sobre o papel dos Estados              

Unidos no mundo atual. e seus papéis como cidadãos. Os alunos aprenderão sobre temas              

politicamente carregados, como terrorismo global e política externa americana, após o 11 de             

setembro, Islamphobia, a recessão econômica de 2008 e suas consequências, Black Lives Matter             

e identidade racial de Trayvon Martin a Charlottesville, idéias de gênero e feministas , o impacto                

da Internet e das mídias sociais e o cenário em mudança da privacidade na era do Google e da                   

Amazon. Outros tópicos serão abordados com base no interesse do aluno e um projeto será               

baseado em um tópico de pesquisa de sua escolha. As principais avaliações deste curso serão               

amplamente baseadas em projetos, e será dada ênfase ao fomento das habilidades de             

pensamento crítico dos alunos através da redação de ensaios ocasionais, discussões e debates             

formais.  

 

Ditadores - Ano 5 - Créditos Level 4 

Course Number: 3125 

Pré-requisito: Open aos graus 10-12, tirada ou matriculados em honras aulas 

Descrição do Curso: Este curso irá analisar os desafios do20dia edo21 séculoe da luta da               

democracia em face das ditaduras poderosos . Por que foi difícil para a democracia floresça em                

certas áreas do mundo, como o Sudeste Asiático, América Latina, Europa e África durante a 20e                



21de século? Examinaremos a ascensão de ditadores como Hitler, Stalin e Pol Pot, Kim Jong-Un,               

Robert Mugabe, Omar Al-Bashir, Bashar Al-Assad e Idi Amin, e estudaremos os efeitos que eles               

tiveram nas nações em que eles governaram. Este curso dará aos alunos uma maior              

compreensão das dinâmicas políticas, económicas e sociais dos dias 20 e 21XXI do século eo               

mundo que nos atualmente ao vivo. Este é cursos honoríficos, reveja a grade habilidades do               

estudante no topo deste Programa de Estudos para as expectativas dos alunos. 

 

 

Juniors and Seniors 

AP Estados Unidos História  Ano inteiro-5 Créditos Nível 5

 

Número do curso: 3450  

Pré-requisito: conclusão das tarefas de verão, recomendação do professor, Aberto a gr. 11-12 

Descrição do curso: Este curso desafiador expõe os alunos a análises e raciocínios históricos em               

nível de faculdade. Os alunos têm a oportunidade de ganhar crédito na faculdade com a               

conclusão bem-sucedida do exame nacional de AP. Esta é uma excelente oportunidade para o              

estudante sério de história analisar e debater os principais princípios e eventos da história              

americana. O curso é baseado em um texto da faculdade, bem como em várias fontes primárias                

e secundárias. O conteúdo cobre a história americana desde os tempos coloniais até o presente.               

Uma forte ênfase é colocada na escrita e leitura analíticas. Os alunos da AP são obrigados a fazer                  

o exame da AP em maio. (Este curso pode servir como um requisito para a história do primeiro                  

ano do.) 

 

Governo e política da AP Ano completo - 5 créditos Nível 5 
Número do curso: médio3940  
ensinoPré-requisito: conclusão das tarefas de verão, recomendação do professor 
Descrição do curso: 
O curso de governo e política da US AP envolve o estudo de idéias democráticas, equilíbrio de                 

poderes e tensão entre o prático e o ideal na formulação de políticas nacionais. Os alunos                

analisam e discutem a importância de vários princípios constitucionais, direitos e           

procedimentos, instituições e processos políticos que nos impactam como cidadãos. Os tópicos            

abordados incluem: Fundamentos da democracia americana, interações entre ramos do           

governo, liberdades civis e direitos civis, ideologias e crenças políticas americanas e participação             

política. 
 
 

Programa de Projetos Sênior 
Freshman 
Introdução à Capstone Projeto Quarter-1,25 Créditos Nível  1 

Número do curso: 8960  



Descrição do Curso: Este curso é uma visão geral dos três percursos Capstone projeto. Como 

requisito de graduação, os alunos são obrigados a concluir o curso do Projeto Sênior no 12º ano. 

Na aula de Introdução à Capstone, os alunos terão uma amostra do que é o Projeto Sênior. Os 

alunos refletirão sobre um campo em que estão interessados em seguir uma carreira. Eles 

debaterão idéias de projetos de pesquisa e possíveis estágios. Além disso, eles estudarão os 

principais valores e padrões da Maynard High School. Os alunos passarão um tempo discutindo 

as habilidades e conhecimentos que desejam adquirir na Maynard High School. Este curso 

permitirá que os alunos pratiquem e aprimorem suas habilidades de escrita e apresentação. Este 

curso é uma das ofertas na parte Tópicos de9thhoráriosniveladoras. 

 

Academic Alfabetização Quarter-1,25 Créditos

Level 1 

Número do curso: 2135 

Descrição do Curso: Este curso prepara os alunos para os rigores acadêmicos de carreiras do 

ensino médio e além. Os alunos melhorarão suas habilidades de pesquisa e estudo. Este curso 

incluirá uma variedade de tópicos que vão desde o uso de diferentes formatos de citação, 

reconhecimento de viés, avaliação de fontes, anotações eficazes e estratégias de preparação de 

testes. Os alunos também serão apresentados às principais competências da Maynard High 

School. Este curso é uma das ofertas na parte Tópicos de9thhoráriosniveladoras. 

 

Senior 

Senior Project I Semestre-2,5 Créditos Nível 4 

Número do curso: 3800 Pré-requisito: 12ª Série  

Descrição do Curso: Em Senior Project, você tem a oportunidade de dedicar o ano inteiro para a                 

exploração e estudo do tema de sua escolha. Os possíveis caminhos a serem explorados              

incluem, entre outros: possíveis cursos superiores ou escolhas de carreira, interesses / hobbies /              

paixões pessoais, ou talvez exista um curso que o MHS nunca ofereceu e que você gostaria de                 

ter a oportunidade de fazer. Durante o semestre do outono, você passará seu tempo              

pesquisando um tópico selecionado e, em seguida, escrevendo um trabalho de pesquisa de 10 a               

15 páginas em nível universitário que responda a uma pergunta original de sua elaboração. Você               

também identificará e solicitará um estágio ou uma vaga de emprego em seu campo de estudo.                

Para ajudar nesse processo, ao longo do primeiro semestre, você também aprenderá como criar              

um currículo profissional e participar de uma entrevista simulada. Para o seu semestre, você fará               

uma apresentação de 10 a 15 sobre os resultados da pesquisa e os planos para o segundo                 

semestre a um painel de professores e alunos. Embora o nível de trabalho exigido para este                

curso seja exigente, sua capacidade de selecionar seu curso de estudo tem o potencial de tornar                

as tarefas gerenciáveis e agradáveis. As habilidades vitais do século XXI que você aprimorará ao               

longo do semestre incluem: falar em público, gerenciamento de tempo, independência e muito             

mais 



 

Projeto Sênior II Semestre-2,5 Créditos Nível 4 

Número do curso: 3825 Pré-requisito: Projeto Sênior I 

Descrição do curso: Ao concluir os requisitos do primeiro semestre, o segundo semestre             

consistirá nos seguintes componentes:  

1) Complete um estágio de 25 horas ou uma vaga de emprego em seu campo de estudo. Você 

deve documentar sua experiência mantendo um registro de aprendizado que deve ser assinado 

por seu mentor para confirmar sua conclusão. 

 2) Crie um projeto importante que demonstre uma compreensão do seu tópico. Você tem uma 

liberdade tremenda ao escolher um projeto. Os exemplos de projetos incluem, entre outros: 

coordenação de uma montagem, filmagem de um documentário, organização de arrecadação de 

fundos, coordenação de uma excursão, criação de um filme de animação, programação de 

videogame, redação de um romance ou história curta, realização de uma aula on-line, realização 

de seu próprio experimento ou estudo, construindo um protótipo e muito mais.  

3) Escreva um trabalho de pesquisa de acompanhamento de 5 páginas no formato APA. 

4) Participe da Mostra de Projetos Sênior, realizada uma noite em maio, das 18:00 às 19:30 no 

ginásio MHS. A participação é obrigatória e você deve criar uma tela dobrável em três partes que 

destaque o trabalho do ano inteiro. Pais, professores e membros da comunidade são convidados 

para o evento e têm a oportunidade de fazer perguntas informalmente sobre o que aprendeu ao 

longo do ano. 

5) Faça uma apresentação de 15 minutos a um painel de professores e membros da comunidade 

que resuma seu ano inteiro no projeto sênior: pesquisa, projeto, estágio / estágio profissional e 

uma auto-avaliação. Ao concluir a apresentação, você receberá perguntas do seu painel sobre o 

seu ano, de maneira semelhante à defesa de uma dissertação. 

Além dos requisitos descritos acima, os alunos também têm a opção de solicitar uma concessão 

da Maynard Education Foundation (MEF) para cobrir os custos de financiamento de um projeto 

e / ou viajar para locais de estágio / local de trabalho. No passado, o MEF concedeu bolsas de 

estudo para alunos do projeto que variam de US $ 50 a US $ 1.600. 

 

 

Portfólio digital - 5º ano - Créditos nível 3 -

 

Número do curso: 5195 Pré-requisito: recomendação do professor 

Descrição do curso: Este curso é uma das três opções que um sénior tem para cumprir os 

requisitos de graduação. Esta aula envolve a criação de um portfólio digital contendo o trabalho 

realizado na Maynard High School, juntamente com uma investigação sobre um tópico de 

escolha dos alunos. Cada sênior será responsável por demonstrar proficiência em um ou mais 

dos principais valores e normas estabelecidos pela Maynard High School.  



Matemática 

O currículo de matemática está alinhado com o Conselho Nacional de Professores de Padrões de 

Matemática e com a Estrutura Curricular de Matemática de Massachusetts, que incorporou os 

Padrões Nacionais Comuns para Matemática. Os cursos oferecem prática com habilidades de 

teste e desenvolvem as habilidades por meio de aplicações práticas. Os alunos aprenderão a 

usar calculadoras gráficas como uma ferramenta matemática. Eles usarão computadores, vídeos 

e outras tecnologias, quando aplicável. Os projetos serão atribuídos a todos os níveis de ensino 

para desenvolver e reforçar habilidades e aplicações da matemática. Os Padrões para a prática 

matemática complementam os padrões de conteúdo, para que os alunos se envolvam cada vez 

mais com o assunto à medida que crescem em maturidade e conhecimento matemáticos ao 

longo dos anos do ensino médio. 

  

Padrões para a prática matemática 

1. Compreenda os problemas e persista em resolvê-los. 

2. Razão abstrata e quantitativa. 

3. Construa argumentos viáveis e critique o raciocínio de outros. 

4. Modelo com matemática. 

5. Use ferramentas apropriadas estrategicamente. 

6. Participe da precisão. 

7. Procure e faça uso da estrutura. 

8. Procure e expresse regularidade em raciocínios repetidos. 

 

MATH SEQÜÊNCIA 



 

Eletivas 

Aberta às classes 10-12: Contabilidade I, Contabilidade II, Introdução ao Marketing 

Aberta a 12ª série: Statistics, AP Estatísticas, Literacia Financeira 

 

O indicado pré-requisitos são destinados a garantir o sucesso dos alunos em cada curso e 

são baseados na necessária antes conhecimento. Os alunos devem passar três anos em 

matemática para atender aos requisitos de graduação. Os alunos que não obtiverem uma 

pontuação de "Atender às expectativas" no exame MCAS da 10ª série devem completar um ano 

adicional de matemática. 

 

Álgebra I - Créditos completos do ano-5 

Nível 3 

Número do curso: 0100 Pré-requisito: Grade 8matemática 

Descrição do curso de: A  álgebra 1 foi projetada para fornecer aos alunos uma base para todos 

os futuros cursos de matemática. Os fundamentos da resolução de problemas algébricos são 



explicados. Os alunos explorarão: fundamentos da álgebra, resolução de equações, resolução de 

desigualdades, introdução a funções, funções lineares, sistemas de equações e desigualdades, 

expoentes e funções exponenciais, polinômios e fatoração, funções e equações quadráticas, 

expressões e equações radicais e análise de dados e probabilidade. Durante o curso, os padrões 

do Common Core são ensinados e reforçados à medida que o aluno aprende como aplicar os 

conceitos em situações da vida real. 

  

geometria Ano inteiro da- 5 créditos Nível 3 

ou 4 

Número do curso: CP: 0180 Menções honrosas:  0195  

Pré-requisito: Álgebra I, Menções Honrosas: Recomendação do Professor 

Descrição do Curso: Este curso aborda os conceitos exigidos da geometria euclidiana, incluindo 

definições, postulados e teoremas. Durante o curso, os padrões do Common Core são ensinados 

e reforçados à medida que o aluno aprende como aplicar os conceitos em situações da vida real. 

As áreas de estudo incluem ferramentas e linguagem da geometria, raciocínio e prova, linhas 

paralelas e perpendiculares, triângulos congruentes, relações dentro de triângulos, polígonos e 

quadriláteros, similaridade, triângulos retângulos e trigonometria, transformações, área, área 

superficial e volume, círculos e probabilidade . 

 

Álgebra II - Créditos completos de 5 anos 

Nível 3 ou 4 

Número do curso: CP: 0375 Menções honrosas:menções honrosas: 0325 

Pré-requisito: Álgebra I, Geometria,Recomendação do professor 

Descrição do curso: A álgebra 2 foi projetada para se basear em conceitos algébricos e 

geométricos. Durante o curso, os padrões do Common Core são ensinados e reforçados à 

medida que o aluno aprende como aplicar os conceitos em situações da vida real. Desenvolve 

habilidades avançadas de Álgebra, como fundamentos de Álgebra 2, famílias de funções, 

funções quadráticas e números complexos, expressões e equações polinomiais, funções 

exponenciais e logarítmicas, funções racionais, estatísticas, funções periódicas e trigonometria e 

aplicação de funções trigonométricas. Uma calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é altamente 
recomendada porque é usada extensivamente.  

 

Honras Álgebra III - 5º ano - Créditos Nível 4 

Número do curso: 0410 Pré-requisito: Álgebra II, Recomendação do 

professor 

Descrição do curso: Os alunos farão seus estudos de álgebra e pré-cálculo neste curso. Os 

tópicos abordados neste curso incluem funções, modelagem, estatísticas, sequências e 

raciocínio lógico. Os alunos modelarão e analisarão situações problemáticas por meio de 

sistemas de equações, desigualdades e regressão. Eles vão explorar e aplicar funções lineares, 



quadráticas, radicais, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Os alunos 

desenvolverão um entendimento usando métodos algébricos, numéricos e gráficos.  Uma 
calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é altamente recomendada porque é usada extensivamente.  

 

Menção Honrosa Pré-cálculo - 5 créditos anuais  

Nível 4 

Número do curso: 0400 Pré-requisito: Álgebra II, Geometria, Recomendação do 

professor 

Descrição do curso: O pré-cálculo reúne os estudos anteriores de álgebra, geometria e funções 

matemáticas em um curso preparatório para cálculo. O curso se concentra no domínio de 

habilidades críticas e na exposição a novas habilidades necessárias para o sucesso nos cursos de 

matemática subsequentes. Durante o curso, os padrões do Common Core são ensinados e 

reforçados à medida que o aluno aprende como aplicar os conceitos em situações da vida real. 

Os tópicos incluem conceitos fundamentais de Álgebra, funções e gráficos, polinômios e funções 

racionais, funções exponenciais e logarítmicas, funções trigonométricas, trigonometria analítica, 

tópicos em trigonometria, sistemas de equações e desigualdades, matrizes e determinantes, 

seções cônicas e geometria analítica, seqüências, indução , probabilidade e uma introdução ao 

cálculo. Uma calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é altamente recomendada porque é usada 

extensivamente.  

 

Honors Calculus - Créditos Completos no Ano-5 

Nível 4 

Número do curso: 0600 Pré-requisito: Pré-cálculo, recomendação do professor 

Descrição do curso: Este curso trata da matemática da mudança - velocidades e acelerações.              

Também é a matemática de linhas tangentes, declives, áreas, volumes, curvaturas e uma             

variedade de outros conceitos que modelam soluções da vida real. Esta aula apresenta aos              

alunos os conceitos e aplicações práticas do cálculo. Os alunos desenvolverão uma compreensão             

das derivadas e integrais, bem como do processo para encontrá-las numericamente,           

algebricamente e graficamente. Uma calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é altamente           

recomendada porque é usada extensivamente.  

 

AP Calculus AB - Créditos anuais de 5 anos  Nível 5 

Número do curso: 0650 Pré-requisito: pré-cálculo, recomendação do professor 

Descrição do curso: Este é um curso de um ano completo, no nível da faculdade, nas funções de                  

uma variável independente. Ao longo do ano, os alunos aprenderão cálculo em profundidade,             

desenvolverão habilidades de raciocínio analítico e formarão hábitos de estudo disciplinados           

que contribuirão para o sucesso contínuo no nível universitário. Este curso inclui tópicos de              

cálculo diferencial e integral que normalmente são incluídos em um curso introdutório da             

faculdade em Cálculo I. Os alunos deverão usar calculadoras gráficas (TI-84) para ajudar a              



resolver problemas. Na conclusão deste curso, os alunos farão o teste AP Calculus AB em maio.                

Os exames consistirão em perguntas prévias do teste de PA; testes e testes serão              

cronometrados na preparação para o teste de AP. Uma calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é               

altamente recomendada porque é usada extensivamente.  

 
 
AP Calculus BC - Ano Inteiro - 5 Créditos  Nível 5 

Número do Curso: 0660  

Pré-requisito: Pré-Cálculo, Recomendação do Professor, Um teste de colocação pode ser usado 

Descrição do Curso: Uma base sólida em cálculo é necessária para seguir carreiras em ciências,               

matemática, negócios e algumas ciências sociais. O AP Calculus BC deve fornecer os materiais de               

construção para o sucesso no exame avançado de colocação, permitindo que os alunos que              

concluírem com sucesso este curso iniciem suas carreiras universitárias em pé firme. Para ter um               

ano de sucesso, os alunos devem entender que o cálculo envolverá muito tempo e energia               

durante o ano em preparação para o exame AP. Os tópicos a serem estudados incluem funções                

polinomiais, trigonométricas, logarítmicas e exponenciais e seus gráficos; curvas polares e           

paramétricas; limites; diferenciação; integração; aplicações de cada um deles; integrais          

definidas; técnicas básicas e avançadas de integração; Series. Leitura de verão e / ou um projeto                

especial pode ser necessário. Espera-se que os alunos façam o exame de colocação avançada em               

maio. Uma calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é altamente recomendada porque é usada             

extensivamente.  

  

Estatísticas do ano completo-5 Créditos

Nível 3 

Número do curso: 0850 Pré-requisito: Álgebra II, Recomendação do professor 

Descrição do curso: O objetivo deste curso de um ano inteiro é preparar os alunos com o                 

entendimento estatístico necessário para se tornarem membros responsáveis de um mundo           

democrático e em constante mudança. sociedade. Este curso inclui uma revisão de álgebra e              

geometria em preparação para os SAT's. Os tópicos de Estatística estudados incluem            

distribuições de frequência, probabilidade, medidas de tendência e variabilidade central,          

aplicações do binomial e distribuição de probabilidade normal, correlação, teoria de           

amostragem e estimativa e regressão linear. O trabalho do projeto e as aplicações nas quais os                

alunos comunicam efetivamente seu aprendizado serão necessários. Uma calculadora gráfica          

(TI-83 ou TI-84) é altamente recomendada porque é usada extensivamente.  

 

Estatísticas de AP  Ano-5 Créditos Completos 

nível 5 

Números dos cursos de: 0830 Pré-requisito: álgebra II, recomendação do 

professor 



Descrição do curso: Os alunos são apresentados aos principais conceitos e ferramentas para             

coletar, analisar e tirar conclusões dos dados. Os alunos são expostos a quatro grandes temas               

conceituais: Explorando Dados: Descrevendo Padrões e Desvios dos Padrões, Amostragem e           

Experimentação: Planejando e Conduzindo um Estudo, Antecipando Padrões: Explorando         

Fenômenos Aleatórios Usando Probabilidade e Simulação e Inferência Estatística: Estimando          

Parâmetros da População e Testando Hipóteses . Os alunos que concluírem com êxito o curso e                

o exame poderão receber crédito, colocação avançada ou ambos em um curso introdutório de              

estatística de um semestre. Uma calculadora gráfica (TI-83 ou TI-84) é altamente recomendada             

porque é usada extensivamente.   

 

Alfabetização Financeira - Ano 5 - Créditos Nível 3 

Número do curso: 0950 Pré-requisito: Álgebra II, Recomendação do professor 

Descrição do curso: Este curso ensina os idosos a tomar decisões sobre como obter uma renda,                

economizar e gastar, usar crédito e orçamento. Este curso foi desenvolvido para capacitar os              

alunos e ensiná-los sobre o mundo das finanças. O currículo fornecerá uma base sólida para               

fornecer o conhecimento necessário para que os alunos tenham sucesso na vida. 

 

alunos do segundo ano do ensino fundamental, médio e superior 

Contabilidade paraI Créditos completos do ano 5º

nível 3 

Número do curso: 5300 

Pré-requisito:  DOROFESSORP  recomendação ou inscrição no capítulo 74 Rádio e TV 

Broadcasting programa de Certificação 

Descrição do Curso: Este curso envolve dois elementos de um ciclo de negócios em que o 

aluno deve demonstrar proficiência; manter registros de receita e despesa e 

determinar a partir desses registros o resultado de um período fiscal. Habilidades comocrítico 

pensamento, resolução de problemas e reconhecimento de uma boa ética nos negócios são 

enfatizadas neste 

curso. Além disso, os alunos devem demonstrar a capacidade de concluir projetos em um 

prazo especificado, cumprindo metas pré-determinadas. Através do uso da tecnologia, os 

alunos aumentarão ainda mais sua base de conhecimento inserindo transações contábeis 

no computador e produzindo demonstrações contábeis, relatórios e gráficos profissionais. 

  

Contabilidade II Nível 5 de créditos completos do ano

4 

Números do curso: 5350 Pré-requisito: Contabilidade I, Recomendação do 

professor 

Descrição do curso: A Contabilidade II continua a explorar a contabilidade com mais detalhes. 

Expandindo os tópicos aprendidos em Contabilidade I, os alunos aprendem novas informações, 



como contabilidade para empresas, formação e dissolução de organizações comerciais e 

administração. O estudo de um segundo ano de contabilidade continua a enfatizarproblemas 

habilidades de resolução dee pensamento crítico, e um núcleo comum de conhecimento 

contábil. 

A Contabilidade II é apropriada para estudantes que estão se preparando para cursos de 

negócios ou para aqueles 

que planejam entrar diretamente nos negócios. O uso da tecnologia é parte integrante deste 

curso de contabilidade. 

 

Introdução ao Marketing - Créditos Completos do Ano-5 

Nível 3 

Número do curso: 7685 

Pré-requisito: recomendação do professor ou inscrição no programa de certificação de 

transmissão de rádio e TV do capítulo 74 

Descrição do curso: Durante este curso, você aprenderá os fundamentos dos negócios e do 

marketing. Esta aula se concentra nos tópicos atuais de negócios e marketing, incluindo os 4 P's: 

Produto, Preço, Local e Promoção. A aula também inclui tópicos sobre economia, habilidades 

para marketing, vendas no varejo, apresentações de negócios, administração, 

empreendedorismo, ética, exploração de carreira e planos de negócios e marketing. 

artes cênicas de 
Banda de concertos de  

9 a 12 anos - 5 créditos Nível 3 

Número do curso: 7000 

Pré-requisito: Os alunos devem demonstrar um grau aceitável de técnica e proficiência em um              

instrumento musical, conforme determinado pelo diretor da banda. Os alunos iniciantes em            

tocar um instrumento devem concluir uma série de aulas particulares até que suas habilidades              

de leitura de música lhes permitam executar facilmente músicas iguais à 5ª série (de 1 a 6 no                  

sistema tradicional de classificação de literatura). 

Descrição do curso: A banda de alto nível sênior tem uma função dupla. O Pep / Marching Band                  

é uma organização de serviços comunitários, apresentando-se em várias celebrações da cidade e             

eventos esportivos escolares. A Concert Band oferece aos participantes a oportunidade de tocar             

literatura musical escrita especificamente para esse tipo de grupo sinfônico de vento e             

percussão. Desenvolver a musicalidade e buscar o crescimento pessoal e a auto-realização            

através do desempenho da música são os objetivos essenciais da banda. Todos os estudantes de               

música devem definir e atingir objetivos pessoais e de grupo e criticar suas próprias              

performances. 



 

Coro de concerto,  

notas 9-12   Créditos completos do ano 3º

Nível 3 

Número do curso: 7100 

Descrição do curso: Todos os que desejam trabalhar duro e gostam de cantar são bem-vindos no                

Concert Chorus, um refrão que não é de audição. O objetivo essencial do coro é inspirar seus                 

membros a se tornarem amantes da música e cantores ao longo da vida. O foco é ensinar a                  

técnica de canto adequada e expor os alunos a uma riqueza de literatura em diferentes gêneros.                

Os alunos apresentarão uma variedade de músicas desafiadoras, incluindo obras clássicas, peças            

de cappella, obras de musicais e ópera, canções folclóricas e espirituais. Este curso é realizado               

após as aulas das 14h às 15h, duas vezes por semana. (este curso é realizado após a escola e é                    

um curso de 3 créditos devido ao número de períodos de aula / ano) 

 
Teoria Musical -                                                         Ano Inteiro - 5 Créditos Nível 3 

Número do curso:  7250 

Pré-requisito: A capacidade de ler notação musical básica, aberta ao Gr. 10-12 

Descrição do curso: Este curso apresenta ao aluno as habilidades críticas, analíticas e criativas              

associadas à teoria musical. Isso incluirá o uso de notação adequada, ditado auditivo,             

compreensão do medidor, ritmo, escalas, assinatura das teclas e melodia. Os alunos irão compor              

e executar várias composições usando as habilidades acima. A análise de partituras, forma e              

estrutura, e as técnicas e estilos composicionais em mudança usados ao longo da história da               

música serão exploradas. O objetivo deste curso é permitir que o músico entenda melhor a               

música que ele / ela executa e permita que a criatividade do aluno se concentre na composição. 

 

Artes After School (Non-Credit estes cursos não estão refletidas na transcrição) 

 

Wind Ensemble  

Grades9-12 completa Ano-Non crédito eletivo 

Pré-requisito: Audition única, capaz de tocar e ler vista grau 4 e 5 literatura 

Descrição do Curso: O MHS Wind Ensemble é a seção de honra da banda. É um conjunto                 

instrucional desafiador, composto pelos músicos mais talentosos e motivados do MHS. Este            

grupo se reúne às tardes de segunda-feira das 14:00 às 15:00 e reproduz literatura difícil sobre o                 

ensino médio e a faculdade. 

 

banda de jazz de  

Notas da9 a 12 anossem crédito para o ano inteiro 

Eletivas 

Pré-requisito: somente audição 



Descrição do curso: Este curso oferece a oportunidade para músicos selecionados de tocar             

ritmos difíceis e incomuns, realizar uma parte independente, tomar consciência da importância            

do fraseado e mistura adequados, e aprender a criar e improvisar solos, conforme exigido no               

grupo de bandas / jazz. O repertório é escolhido na literatura de jazz e rock com peças                 

ocasionais de funk / fusão. Os padrões de desempenho são consistentes com os da banda de                

concertos. Os ensaios são realizados nas noites de quinta-feira, das 19:00 às 20:00, com seções               

agendadas conforme necessário.  

 

Menções honrosas do coral  

9-12 anos completos sem crédito eletivos 

pré-requisitos: somente para audição 

Descrição do curso: Os Madrigal Singers são um grupo seleto de cantores cappella. Este é o                

grupo de honra do coral de concertos. Sua literatura inclui o canto gregoriano, os períodos               

medieval e renascentista e outras músicas desacompanhadas apropriadas. A ênfase é colocada            

no desenvolvimento do tom, na força das partes independentes, na entonação e na voz              

equilibrada e mista do grupo. Este grupo realiza um banquete renascentista a cada dois anos.               

Esse grupo se apresenta em algumas ocasiões especiais, como as funções e competições da Casa               

do Estado. Os madrigais se reúnem nas quartas-feiras à noite, das 17:00 às 18:00 horas. 

 

 

 

A Cappella Choir do  

9º ao 12º anosem crédito Eletivas 

Pré-requisito: somente para audição 

Descrição do curso: O A Cappella Choir é um grupo de cantores que cantam músicas               

expressamente desacompanhadas. Os alunos podem cantar em até oito partes de harmonia,            

usando percussão vocal e vozes como vários instrumentos (contrabaixo, por exemplo). O grupo             

modela-se após vários grupos universitários a cappella. A literatura é geralmente pop-rock, com             

jazz ocasional e peças incomuns.  

Educação Física / Saúde 
Todos os alunos do primeiro ano serão agendados automaticamente para um quarto da saúde 9 
e um quarto da PE 9, a menos que haja circunstâncias individuais especiais aprovadas pela 
orientação, administração ou pelo departamento de educação especial.  
 
Freshman 

Physical Education 9 Wellness Quarter-1.25 Credits Nível 1 

Número do curso: 6050  



Descrição do curso: Este curso foi desenvolvido para preparar os alunos para manter um estilo               

de vida saudável. Alguns tópicos abordados são: tomada de decisão saudável, relacionamentos            

saudáveis, abuso de substâncias, conscientização sobre tabaco e álcool, doenças sexualmente           

transmissíveis, prevenção e segurança da violência. Os alunos desenvolverão as habilidades de            

tomada de decisão, resolução de problemas, comunicação e interpessoais necessárias para           

atender às suas necessidades de maneira positiva. Os alunos terão a capacidade de acessar os               

recursos e serviços de saúde comunitários disponíveis, se necessário. 

 

Health Quarter-1.25 Credits Level 1 

Número do curso: 6250 

Descrição do curso: Esta classe de saúde tentará ajudar no desenvolvimento de conhecimentos             

e princípios para funcionar de maneira ideal e se adaptar criativamente diariamente, a fim de               

melhorar a qualidade de vida de alguém, agora e no futuro. O curso se concentrará em                

estratégias para manter ou melhorar o bem-estar individual, enfatizando importantes conceitos           

de saúde. Os tópicos abordados incluem: Doença de Lyme, prevenção de DST e DST, saúde               

ambiental, relacionamentos saudáveis, distúrbios alimentares e zonas azuis.  

 

Todos os alunos do segundo ano serão agendados automaticamente para um semestre de 
saúde 10 e um semestre de PE 10, a menos que haja circunstâncias individuais especiais 
aprovadas pelo aconselhamento escolar, pela administração ou pelo departamento de 
educação especial.  
 
 

Educação Física 10 Semestre-2.5 Créditos Nível 1 

Número do curso: 6100 

Descrição do curso: Este curso foi desenvolvido para permitir que os alunos mantenham uma              

atitude positiva e um corpo saudável. A Educação Física é um processo de aprendizado focado               

em afetar atitudes e comportamentos relativos às atividades físicas, incluindo exercícios,           

esportes, jogos e atividades ao ar livre. A Educação Física é parte integrante do programa               

educacional total que contribui, principalmente por meio da atividade física, para o crescimento             

e desenvolvimento total de todos os alunos. O objetivo é que cada indivíduo atinja um nível                

personalizado de condicionamento físico. 

 

** Os alunos do 11º e 12º anos interessados em fazer Educação Física no primeiro e último 

ano do ensino médio serão colocados no PE 9 ou PE 10.  



ciências 
Os estudantes dedevem passar três anos de ciências para se formarem. Elessão            

tambémobrigados a passar no exame de ciências do MCAS. Normalmente, os alunos fazem o              

exame de Física MCAS no final do primeiro ano. Além disso, cursos eletivos são oferecidos em                

Ciência Ambiental, anatomia e fisiologia humana, Ciência Forense, AP Biologia, Química AP e AP              

Física 1 e AP Physics2.A entrada em cursos de ciências está sujeita aos critérios recomendados               

peloCiências Departamento de. 

 

 

Grade 9 
Introdução à Física 

grau10 
Levantamentode Biologia 

Grade 11 
Survey of Chemistry 

Eletivas: Ciência Ambiental, Anatomia Humana e Fisiologia, AP Biologia, Ciência Forense 1 

grau 12 
Eletivas: Ciência Ambiental, Anatomia Humana e Fisiologia, Ciência Forense 1, AP Biologia, 

AP Química, Física AP 1, Física AP 2 

 

 

 

 

Calouros 

Introdução à Física Ano Inteiro-5 Créditos Nível 3 

Número do Curso: 1150 Pré-requisito: Nenhum 

Descrição do Curso: Este é um curso de Física Introdutória destinado a todos os alunos do 

primeiro ano. Conceitos e problemas matemáticos resolvidos são aspectos importantes deste 

curso. Os laboratórios são usados para introduzir e reforçar os conceitos. Os principais conceitos 

abordados incluem: movimento e forças, conservação de energia e momento, transferência de 

calor e calor, movimento harmônico simples e ondas, eletromagnetismo e radiação 

eletromagnética. 

 

Segundo anoensino 

domédio de biologia - 5 créditosMenções nível 3 ou 4 



Número do curso: CP: 1250Honrosas: 1300 Pré-requisito: Menções Honrosas: Recomendação    

para Professores 

Descrição do Curso: É apresentado um amplo espectro de tópicos biológicos. A ênfase é              

colocada na natureza molecular da biologia, genética, princípios evolutivos e ecologia, além de             

um levantamento dos sistemas de órgãos humanos. Os processos e métodos científicos são             

apresentados no curso e aplicados em experiências de laboratório, incluindo dissecações.  

 

Júnior 

Pesquisade Química - 5º Ano - CréditosMenções Nível 3  

ou 4  

Número do Curso: CP: 1400Honrosas: 1450  

Pré-requisito: Geometria, Menções Honrosas: recomendação do professor  

Descrição: Este curso foi desenvolvido para ensinar um entendimento completo dos conceitos            

fundamentais da química moderna como pano de fundo para estudos avançados. Cobertura            

detalhada é dada ao estudo das propriedades físicas e químicas da matéria, estrutura atômica              

com ênfase na configuração eletrônica e notação orbital, redação e nomenclatura de fórmulas,             

equações químicas, reações químicas, reações nucleares, periodicidade de estrutura e          

propriedades, problemas químicos a serem exibidos as Leis de Composição Definida e            

Conservação da Matéria, o estudo de ácidos, bases e sais, procedimentos analíticos e muitos              

outros princípios químicos. O trabalho do curso inclui atividades de laboratório. 

 

Grau 11/12 Eletivas 

Ciência Ambiental Ano-5 Créditos Nível 3 

Número do Curso: 1850 Pré-requisito: Passe dois semestres de Ciências 

Descrição do Curso: Este curso enfatiza a conscientização sobre o meio ambiente,            

especificamente questões que afetam a Nova Inglaterra. Os tópicos a serem abordados incluem             

biomas, mudanças na biosfera, matéria e energia no ecossistema, interações e equilíbrio no             

ecossistema, recursos na biosfera, questões de poluição e impacto humano no meio ambiente. 

 

 

Anatomia e Fisiologia Humanas - Ano 5 - CréditosMençõesMenções

Nível 3 ou 4 

Número do Curso: CP 1500Honrosas: 1550 Pré-requisito:Honrosas: recomendação do   

professor 

Descrição do Curso: Humana Anatomiae Fisiologia incluirão um amplo espectro de tópicos que             

cobrem a estrutura e função dos sistemas humanos e caspectos linical de doenças e distúrbios.               

Este curso envolve investigações laboratoriais, incluindo dissecção de vertebrados. O curso de            

honra é um curso avançado para o aluno que pretende estudar em áreas médicas ou               

relacionadas à saúde, incluindo programas pré-médicos, enfermagem, biotecnologia, tecnologia         



médica, tecnologia médica de emergência, fisioterapia, treinamento esportivo e outros          

programas relacionados.  

 

AP Biology  

Número do curso: 1700 créditos completos no ano 5 -

nível 5 

Pré-requisito: Levantamento de química ou simultâneo, Recomendação do professor,         

conclusão da tarefa de verão,  Mínimo recomendado 85 em Levantamento de biologia 

Descrição do curso: O curso AP Biology foi projetado para ser o equivalente a um curso                

introdutório de biologia universitária realizado para atender a esse requisito de especialização            

em biologia. A autorização foi concedida ao instrutor pelo College Board para este curso. A               

autorização concedida a esse instrutor permite que a escola use a designação "AP" nas              

transcrições dos alunos. Muitas faculdades e universidades concederão crédito e permitirão que            

os alunos se matriculem em cursos de nível superior após demonstrar a qualificação no exame               

AP.  Os alunos são obrigados a fazer o exame AP Biology. 

 

Ciência Forense 1 Ano-5 Créditos Nível 3 

Número do Curso: 1950 Pré-requisito: Passe dois anos na Ciência 

Descrição do Curso: Ciência Forense é um curso introdutório que se concentra nas práticas e na 

análise de evidências físicas encontradas nas cenas de crime. A discussão inclui impressões 

digitais, análise de cabelo.  

 

Eletivas de Grau 12 - 

AP - Química Ano Inteiro - 5 Créditos Nível 5 

Número do Curso: 1750 

Pré-requisito: Pesquisa de Química (mínimo recomendadode 85), Recomendação do Professor, 

conclusão da tarefa de verão 

Descrição do curso: O curso de Química da AP foi projetado para ser o equivalente a um curso 

introdutório de química da faculdade. A autorização foi concedida ao instrutor pelo College 

Board para este curso. A autorização concedida a esse instrutor permite que a escola use a 

designação "AP" nas transcrições dos alunos. Este curso trata de um grande foco na 

experimentação em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos do equilíbrio químico, 

alterações de entalpia e entropia, reações redox e reações orgânicas. Os alunos são obrigados a 

fazer o exame de química da AP. 

 

AP Physics 1 ano completo-5 créditos nível 5  

Número do curso: 1930  

Pré-requisito:Levantamento de Física (mínimo recomendadode 85), Pré-cálculo ou 

concorrente, Recomendação do professor, conclusão da tarefa de verão 



Descrição do curso:AP Physics 1 concentra-se em grandes idéias normalmente incluídas no 

primeiro semestre de uma faculdade introdutória baseada em álgebra seqüência de física de 

vários níveis e fornece aos alunos umaduradoura compreensão para apoiar trabalhos futuros 

nas ciências. Através da aprendizagem baseada em investigação, os alunos desenvolverão 

habilidades de raciocínio e pensamento crítico científico. Os tópicos abordados incluem: 

cinemática, dinâmica newtoniana, movimento circular, gravitação, movimento harmônico 

simples, conservação do momento linear e rotacional, conservação de energia, movimento 

rotacional, eletrostática, circuitos DC, ondas mecânicas e som.  Os alunos são obrigados a fazer o 

exame de Física da AP. Oferecido a cada dois anos, alterna com AP Physics 2.  

 

AP Physics 2 ano completo - 5 créditos Nível 5 

Número do curso: 1935  

Pré-requisito: Levantamento de física (mínimo recomendado de 85), Pré-cálculo ou 

concorrente, Recomendação do professor, conclusão da tarefa de verão 

Descrição do curso: OAP Physics 2 concentra-se em grandes idéias geralmente incluídas no 

segundo semestre de uma álgebra seqüência de física introdutória baseada em faculdade e 

fornece aos alunos umaduradoura compreensão para apoiar trabalhos futuros nas ciências. 

Através da aprendizagem baseada na investigação, os alunos desenvolverão habilidades de 

pensamento e raciocínio críticos. Os tópicos abordados incluem: Termodinâmica (gases ideais, 

teoria cinética), estática e dinâmica de fluidos, eletrostática, circuitos DC e RC, 

eletromagnetismo, óptica e física moderna (quântica, atômica, nuclear). Os alunos são obrigados 

a fazer o exame de Física da AP.  Oferecido a cada dois anos, alterna com AP Physics 1.  

Artes Visuais 
O currículo de artes visuais enfatiza a importância da arte como expressão intelectual e também               

como esforço criativo. Os alunos se envolverão na produção e na crítica e estética da arte. Os                 

alunos estudarão história da arte a fim de desenvolver habilidades que tragam uma melhor              

compreensão dos contextos históricos e culturais da arte e fortaleçam sua capacidade de             

analisar e interpretar o mundo visual. 

 

Studio Art I: Métodos e Materiais, Design Gráfico e Publicação na Internet 

Studio Art II: Conceitos e Processos 

Studio Art III: Teoria e Análise, Estética, Portfólio (requer 15 créditos artísticos) 

AP Drawing 



 

 

Studio Art I: Métodos e Materiais o Ano Inteiro-5 Créditos Nível 3 

Número do curso: 7815 Pré-requisito: Aberto a todos 

Descrição do curso: Studio Art: Methods & Materials apresentará aos alunos os fundamentos da              

expressão artística. Através do uso de várias mídias, os alunos se familiarizarão com os              

elementos básicos da comunicação visual. As tarefas se concentrarão no desenvolvimento do            

pensamento crítico e estético. 

 

 

Design Gráfico e Publicação na Internet - Créditos Completos no Ano-5 

Nível 3 

Número do curso: 5045 Pré-requisito: Aberto a todos 
Descrição do curso: O que faz um bom design? Por que os designers usam certas cores, fontes 

ou imagens? Nesta aula, você aprenderá sobre teoria das cores, tipografia, criação de áreas de 

foco e outras áreas do design gráfico que mudarão a maneira como você vê tudo ao seu redor. 

Os projetos incluirão o trabalho com bandas locais para criar pôsteres de concertos para eles, 

participando de um concurso da Vans Shoe Design, estudando a história dos artistas de rua e 

artistas da década de 1980 até o presente, criando camisetas e muito mais. 

 

Studio Art II: Conceitos e processos - 5 créditos anuais - nível 4 

Número do curso: 7801 Pré-requisito: Studio Art I: Métodos e materiais 

Descrição do curso: Este curso foi desenvolvido para aqueles estudantes que desejam expandir              

seus conhecimentos sobre artes visuais e continuar desenvolvendo suas habilidades artísticas. A            

aula se baseará nos conceitos e técnicas dominados na Arte I, através do estudo dos princípios                

de composição. Além das experiências em estúdio, a turma explorará questões fundamentais,            

incluindo: percepção artística, o papel dos artistas na sociedade e o impacto cultural de seu               

trabalho. 

 

Studio Art III: Teoria e Análise - Ano Inteiro - 5 Créditos Nível 4 

Número do Curso: 7803 Pré-requisito: Studio Art II: Conceitos e Processo  

Descrição do Curso: Art III oferece ao aluno avançado a oportunidade de desenvolver suas              

próprias áreas de estudo. Os alunos trabalharão de maneira mais independente, criando obras             

de arte usando uma ampla variedade de mídias. Com a assistência do instrutor, eles projetarão               

as unidades de instrução a serem apresentadas à classe. 

 

 

letivoEstética Anocompleto de-5 Nível 4 

Número do curso: 7980 Pré-requisito: Studio Art II: Conceitos e processos  



Descrição do curso: O curso de Estética foi desenvolvido para alunos em potencial de desenho               

em colocação avançada. Após o primeiro ano, os alunos exploram a filosofia da arte e o processo                 

criativo por meio de leituras selecionadas, discussões e trabalhos em estúdio. O curso preparará              

o aluno para os rigores do trabalho do curso Advanced Placement. 

 

portfólio Ano inteiro do-5 créditos Nível 4 

Número do curso: 7950 Pré-requisito: 15 créditos em arte  

Descrição do curso: Os estudantes que consideram este curso devem ter motivação motivada e              

se interessar pelo campo da arte visual. O curso Portfólio se concentrará especificamente no              

desenvolvimento, organização e apresentação de um portfólio completo para o aspirante a            

estudante de arte do ensino médio. 

 

AP do CréditosAno Inteiro-5 Nível 5 

Número do curso: 7975 Pré-requisito: Estética 

Descrição do curso: O curso Advanced Placement Studio Art é destinado a estudantes             

comprometidos com o estudo das artes visuais. O curso permitirá que os alunos produzam              

trabalhos de nível superior enquanto ainda cursam o ensino médio. Os alunos devem enviar um               

portfólio final de obras de arte de alta qualidade que será revisado por um painel do College                 

Board. 

A World Language 
 

Maynard High School oferece duas línguas estrangeiras: francês e espanhol. O objetivo dessas             

aulas éproporcionar aos alunos oportunidades de aprimorar suas habilidades de comunicação           

com outras pessoas em nosso mundo. Os alunos aprenderão estruturas gramaticais e            

vocabulário, farão comparações e conexões com as culturas em que o francês e o espanhol são                

falados, e usarão o idioma de destino para solucionar problemas relacionados a eles. As              

faculdades estaduais de Massachusetts exigem a conclusão bem-sucedida de dois anos de uma             

língua estrangeira para serem admitidas. Algumas faculdades recomendam que os alunos levem            

três anos ou mais. O Departamento de Idiomas Mundiais recomenda pelo menosum terceiro             

ano (nível de honra) para estudantes altamente motivados que desejam continuar o sucesso dos              

dois níveis iniciais anteriores. Os estudantes podem cumprir os requisitos através dos seguintes             

sequências: 

 

Espanhol 1,francesa 1 

Espanhola 2,Francês 2 

Espanhol 3, francês 3 



Feitos Espanhola3,Honors francês 3 

Feitos Espanhola 4 (Pré-AP), Feitos francês 4 

colocação avançada (AP) Espanhol, Honras em francês 5, Honras em espanhol 5 

 

 

Francês 1 ano completo - 5 créditos Nível 3 

Número do curso:  4050 Pré-requisito: Aberto a todos 

Descrição do curso: Este curso fornece uma introdução aos fundamentos da língua francesa. É              

dada ênfase igual às quatro habilidades básicas da aquisição da linguagem: ouvir, falar, ler e               

escrever. O estudo da gramática é uma parte essencial deste curso. Aspectos da cultura francesa               

contemporânea também são discutidos. 

Expectativas: 

• Familiarize-se e acostume-se a falar e ouvir francês na 

   sala de aula. 

• Use o vocabulário oralmente em perguntas e diálogos. 

• Use vocabulário para escrever frases simples. 

• Aprenda o tempo presente de verbos regulares, verbos irregulares e trocadores de             

caule. 

• Familiarize-se com os tempos passados e como eles são usados. 

• Estude as culturas do mundo de língua francesa. 

• Use a tecnologia para concluir a pesquisa e fazer apresentações orais. 

• Aprenda a aprimorar e aperfeiçoar as quatro habilidades linguísticas de leitura, escrita,             

fala e audição. 

• Desenvolver habilidades de escrita através da escrita de parágrafos e composições            

curtas. 

 

Francês 2 Completa Ano-5 Créditos nível3 

do cursoNúmero:  4250 Pré-requisito:Francês I 

DescriçõesCurso: Este curso é projetado para continuar o desenvolvimento da audição, fala,            

leitura e escrita da língua francesa. O vocabulário será expandido e as habilidades gramaticais              

serão desenvolvidas. Atenção especial será dada às habilidades de escuta e fala. O professor              

usará a língua-alvo como um meio prático de comunicação. O estudo e a apreciação da cultura                

francesa em todo o mundo serão parte integrante deste curso. 

 

French 3 Ano Completo-5 Créditos 

NíveisNível 3 deou 4 

Curso: CP: 4350 Menções Honrosas: 4360 Pré-requisito: Francês II,recomendação 

de cada um Descrição do Curso: Este é um curso de nível intermediário e foi desenvolvido para 

o aluno que deseja continuar em direção a níveis avançados de proficiência nos quatro países 



estrangeiros. habilidades de linguagem: ouvir, falar, ler e escrever. Os alunos continuarão um 

estudo aprofundado da gramática francesa e a colocarão em prática com conversas diárias, 

aprofundadas e contínuas no idioma de destino. 

Objetivos: 

● Fale sobre seus esportes favoritos 

● falar sobre suas atividades diárias e cuidados pessoais 

● descrever pessoas fisicamente 

● Explique como ficar em forma 

● Como permitir que um médico o que está errado, se você está doente 

● Como saber onde você mora e descrevê-lo 

● Descreva eventos passados 

● Descreva suas roupas em detalhes 

● Faça comparações, solicite a escolha de outras pessoas 

● Descreva planos de férias 

● Diga o que você fará no futuro 

● Diga o que você faria em várias circunstâncias  

 

Honors French 3 tem o mesmo material que French 3, mas possui tarefas mais longas, maior 

expectativa de participação nas aulas e de falar em francês, provas e ensaios mais longos, e é 

ensinado em um ritmo mais rápido. 

 

honrosas em francês 4 Mençõescréditos completos no ano 5 -

nível 4 

Número do curso:  4500 Pré-requisito: francês III,recomendação  

de cada um Descrição do curso: Este curso é uma continuação do desenvolvimento das 

habilidades de escuta, fala, leitura e escrita em francês. Uma revisão completa das estruturas 

gramaticais será realizada, além das conversas diárias em francês. 

Objetivos: 

• Descrever fisicamente o eu e os outros em detalhes. 

• Fale sobre a rotina diária, os hábitos e como se sente. 

• Comunicar sobre as tarefas domésticas e como "ajudar". 

• Use todos os elementos de tempos passados para narrar e descrever férias e eventos 

passados. 

• Descreva eventos e conte histórias usando o tempo correto. 

• Saiba como comprar e solicitar serviços em francês. 

• Comunique-se efetivamente sobre viagens e viagens (e outros eventos) no futuro. 

• Fale sobre hotéis e alojamentos, usando vários pronomes e estruturas comparativas. 

 

Distinções Francês 5  Ano-5 Créditos Completos Nível 4 



Número do curso:  4600 Pré-requisito: francês 4 honras,recomendação 

de cada um Descrição do curso: Esta turma é o ponto culminante do estudo do francês do 

ensino médio. Os alunos conversam diariamente em francês sobre uma ampla variedade de 

tópicos. Os alunos aperfeiçoarão as quatro habilidades de falar, ouvir, ler e escrever em língua 

estrangeira por meio de uma revisão gramatical completa, tarefas de redação aprofundada, 

leituras avançadas e conversas quase nativas em francês. 

Objetivos: 

• Expressar dúvidas e medos 

• Afirmar suas crenças 

• Informar as pessoas sobre eventos presentes e passados 

• Fazer desejos e sugestões 

• Formular solicitações educadas 

• Narrar ações passadas em sequência 

• Indicar o que você faria em determinadas circunstâncias 

• Falar sobre como as pessoas interagem uns com os outros 

• Descreva pessoas e coisas de maneira completa 

• Descreva ações simultâneas 

• Indique por que você faz certas coisas 

• Explique sob quais condições ou restrições você faz certas coisas 

• Expresse como suas ações podem depender do que os outros fazem 

• Descreva como suas ações afetar outras pessoas 

 

Espanhol 1 ano completo - 5 créditos Nível 3 

Número do curso:  4000 Prérequisito-: Aberto a todos 

Descrição do curso: Este é um curso para iniciantes. Este curso fornece uma introdução aos 

fundamentos da língua espanhola. É dada ênfase igual às quatro habilidades da linguagem: 

ouvir, falar, ler e escrever. Serão introduzidos os tempos presente e pretérito e o vocabulário 

prático de uso diário. O estudo das culturas hispânicas em todo o mundo será parte integrante 

do curso.  

 

Espanhol 2  Ano-5 Créditos Completos Nível 3 

Número do curso:  4200 

Pré-requisito: espanhol 1, domínio dos conceitos gramaticais ensinados em espanhol 1 e            

obtenção de notas positivas para o ano inteiro 

Descrição do curso: Este é um curso avançado para iniciantes. Este curso foi desenvolvido para               

continuar o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas iniciadas no espanhol 1: ouvir,            

falar, ler e escrever. O estudo das culturas hispânicas em todo o mundo será um foco contínuo                 

do curso. O vocabulário será expandido e as habilidades gramaticais serão desenvolvidas com a              



introdução de muitos novos tempos e estruturas. As estruturas gramaticais aprendidas neste            

curso incluem: 

● Tempo presente Tempo pretérito 

● Tempo 

● imperfeito Tempo 

● progressivo 

● Comandos 

Os alunos poderão se comunicar sobre comida, fontes de notícias, celebrações e passado, entre              

outros tópicos culturais. 

  

Espanhol 3 e distinção Espanhol 3 Ano-5 Créditos Completos 

Nível 3 ou 4  

Número do curso: CP: 4300 Menções  Honrosas: 4400  

Pré-requisito: Espanhol 2, média mínima de 80 para o ano e não menos de 70 na prova final;                  

Menções honrosas: ganhe pelo menos 90 e / ou apresente um desempenho excepcional em              

espanhol 2 

Descrição do curso: Este é um curso de nível intermediário. Este curso foi desenvolvido para dar                

aos alunos a oportunidade de continuar em direção a níveis avançados de proficiência nas              

quatro habilidades do idioma: ouvir, falar, ler e escrever. Este curso é conduzido principalmente              

em espanhol e os alunos devem planejar passar algum tempo ouvindo e praticando espanhol              

fora do horário de aula para aprimorar seu domínio das habilidades de fala e gramática. A                

redação e a leitura da literatura também serão trabalhadas durante este curso, juntamente com              

o estudo contínuo das culturas hispânicas em todo o mundo. Este curso se concentra              

fortemente na gramática e abrangerá todos os tempos verbais usados no idioma espanhol.             

Estruturas gramaticais anteriormente abrangidas serão revistos para aprofundar a compreensão          

e os seguintes tempos verbais adicionais e estruturas serão ensinados: 

● Future 

● condicionaltensa 

● reflexivaverbos 

● reciprocidade 

● todos os comandos 

● perfeito Presente 

● Futuro anterior 

● Presentedo subjuntivo 

● perfeito presentesubjuntivo 

● Futuro anterior subjuntivo 

●  passado progressiva 

● Subjuntivo 

● Futuro 



Os alunos usarão o idioma espanhol para se comunicar sobre descrições, moda, passatempos,             

tarefas, envolvimento da comunidade, natureza, feriados, governo, diferenças culturais e          

profissões. A comunicação interpessoal será praticada em todos os temas, à medida que os              

alunos se envolvem em conversas da vida real (sem scripts) para trocar informações. 

  

 

 

honrosas em espanhol 4 Mençõesanos completos - 5 créditos     

4 

NúmeroCurso Número:   4450 

Pré-requisito: Honra ao espanhol 3 ou alunos motivados que obtiverem pelo menos 90 anos e               

/ ou apresentam um desempenho excepcional em espanhol 3 

Descrição do curso: Os alunos que decidem fazer o espanhol honrado 4 devem ter um               

entendimento muito bom da gramática espanhola ensinada nos anos anteriores. A gramática            

está no apêndice do livro de espanhol 4 e foi revisada, mas entende-se que os alunos já estão                  

familiarizados com a formação e o uso de todos os tempos verbais e outros conceitos               

gramaticais ensinados anteriormente. Durante este ano, a história, cultura, política, cidadãos           

famosos e literatura dos países de língua espanhola serão ensinadas em espanhol. Todas as              

discussões e notas são feitas em espanhol. Uma expectativa ainda maior de falar espanhol é               

colocada nos alunos desta turma. Os conceitos culturais ensinados incluem eventos históricos,            

contribuições culturais e influenciadores importantes de: 

● mexicano-americanos 

● porto-riquenhos 

● cubano-americanos 

● Espanha (pré-história até os dias atuais) 

● México 

● Guatemala 

● Cuba 

● República Dominicana 

● Porto Rico 

Todas as atividades serão conduzidas em espanhol. Os alunos deste curso escreverão ensaios,             

terão discussões em grupo, realizarão pequenos projetos em grupo e concluirão um grande             

projeto individual, cobrindo um conceito cultural de sua escolha (durante o2º semestre). Os             

alunos são incentivados a passar o tempo ouvindo e praticando espanhol fora da sala de aula. 

 

Honras em espanhol 5 créditos no ano inteiro-5

nível 4 

Número do curso: 4460 Pré-requisitos: Honras em espanhol 4, Recomendação do 

professor 



Descrição do curso: Honors Spanish 5 é um curso avançado de literatura. Peças de literatura e                

poesia autênticas são lidas, analisadas e discutidas. Os alunos lerão as seleções dos escritores              

premiados Pablo Neruda, Ana María Matute, Gabriel García Márquez, Isabel Allende e outros.             

Os tópicos relacionados às leituras serão discutidos e incluirão uma variedade de temas, como              

relacionamentos familiares, realismo mágico, os efeitos da guerra na infância, morte e crenças.             

Embora o foco da aula seja a literatura e as conexões que podem ser feitas através das leituras,                  

serão também estudadas estruturas gramaticais avançadas e vocabulário usados nas leituras.           

Discussões em classe, apresentações, debates e instruções gramaticais são realizadas em           

espanhol.  

 

AP Língua e Cultura Espanhola - 5 Créditos                                  Nível 5 

Curso deNúmero do Curso: 4700  

Pré-requisito: Recomendação do professor, conclusão dos trabalhos de verão 

Descrição do Curso: O College Board descreve este curso como o equivalente a um curso de                

terceiro ano de nível universitário em gramática, composição e conversação. Ele é voltado para              

os estudantes de espanhol mais motivados que desejam fazer o teste Advanced Placement no              

início de maio e obter uma pontuação de 3, 4 ou 5 no exame para receber crédito na faculdade.                   

O curso se concentra no aperfeiçoamento das habilidades aprendidas nos quatro anos            

anteriores de estudo. Os estudantes que desejam fazer este curso devem ter o domínio mais               

forte de todos os aspectos da gramática e devem estar dispostos a trabalhar dentro e fora da                 

sala de aula nas quatro habilidades, a fim de obter fluência total até a data do teste. A carga                   

horária do curso é intensiva, pois tenta preparar os alunos para a excelência no exame, bem                

como para o uso regular e futuro do idioma na vida diária. Além das discussões em sala de aula,                   

maior prática fora da sala de aula e tarefas tradicionais, os alunos farão apresentações              

quinzenais sobre vários tópicos. Para ter sucesso, os alunos devem comparecer a todas as aulas               

preparadas para usar apenas o espanhol e passar um tempo fora da sala ouvindo e praticando o                 

espanhol. Ao longo do ano, praticaremos todas as partes do exame AP, para que os alunos                

estejam familiarizados com o formato e as expectativas. Os conceitos abordados neste curso             

incluem economia, questões ambientais, filosofia e religiões, tecnologia (acesso e efeitos de),            

saúde e medicina, educação, estilos de vida, tradições e valores sociais, heróis nacionais e              

figuras históricas, identidade nacional e étnica, cidadania global e criatividade. 
 

 

 
 

 


