High School

O High School, também oferecido em parceria com a University

A grade curricular do curso é formada por:

of Missouri, proporciona aos alunos do 9º ano à 3ª série do
Ensino Médio a oportunidade de ampliarem seu repertório
acadêmico por meio do estudo do currículo oficial do High
School americano, com carga horária complementar de 7
horas semanais, em média.
Através da imersão dos estudantes em um ambiente de
aprendizado internacional, o objetivo geral do programa é
incentivá-los a desenvolverem sua mobilidade acadêmica,
pessoal e profissional. Para os alunos do 9º ano à 2ª série
do Ensino Médio, as aulas do High School ocorrem nas aulas
de idiomas estrangeiros, durante o horário regular, e no
contraturno, em um dia por semana; já na 3ª série, há apenas
uma aula no período regular.
Os professores do curso, nativos e graduados em seus
países de origem, atuam em sistema de co-teaching com os
professores da University of Missouri, os quais os monitoram e
também são responsáveis por corrigir todas as provas e lições
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Career Planning (Planejamento de Carreira)
College Preparation (Preparação para a Universidade)
Debate (Debate Argumentativo)
Economics (Economia)
English 9A and 9B
(Língua Inglesa: gramática, literatura e redação)
English 10A and 10B
(Língua Inglesa: gramática, literatura e redação)
Health (Saúde nos aspectos físico, mental e social)
Marketing for the 21st Century (Marketing para o século XXI)
Speech 1 and 2 (Oratória)
Study Skills (Técnicas de estudo)
United States Government (Governo Americano)
United States History 1 and 2 (História Americana)
United States History 1 and 2 (História Americana)
Writing for the Critical Thinking
(Redação para o Pensamento Crítico)

dos alunos do Notre Dame.

COMO INGRESSAR
NO HIGH SCHOOL?

O ingresso ocorre por meio de uma avaliação de proficiência em Língua Inglesa,
feita pelo College of Education da University of Missouri, ou mediante Certificado de
Conclusão do Middle School. Estão aptos para matrícula no High School os alunos
que atingirem desempenho acima de 60% na prova de seleção ou na conclusão do
Middle School.
O nível esperado de domínio do idioma para ingressar no curso é equivalente ao
nível B1 dos exames internacionais de proficiência, correspondente a um domínio
intermediário. As provas de seleção são aplicadas no mês de setembro de cada ano
e, excepcionalmente, em outras épocas do ano, mediante necessidade.

GRADE DE HORÁRIOS
TERÇA

9º ANO

1ª SÉRIE E.M.

2º SÉRIE E.M.

QUARTA

Manhã

4 aulas

Tarde

13h40 às 17h30

QUINTA

Manhã

2 aulas

Tarde

13h40 às 17h30

Manhã

1,5 aula

Tarde

13h40 às 17h30

OBS: Na 3ª série do E.M, os alunos do High School cursam a
disciplina “Debate” nas aulas de Inglês do horário regular.
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