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NOSSA MISSÃO 
 
A missão das escolas públicas de Framingham, um sistema que compreende e valoriza a nossa diversidade, é 
de educar a cada aluno para que este aprenda e viva uma vida produtiva como um cidadão de bom senso e 
responsável parte de uma sociedade multicultural e democrática, através de programas instrucionais de 
educação estimulante lecionados por funcionários altamente qualificados e de formações diversificadas e 
apoiados por um leque abrangente de serviços em parceria com toda a nossa comunidade. 

A Framingham High School oferece aos seus alunos um ambiente de aprendizagem abrangente, estimulante 
e diversificado, capacitando os alunos a tornarem-se membros exitosos da comunidade global. 

 
EXPECTATIVAS PARA COM A APRENDIZAGEM DO ALUNO 

ESTUDOS 

Os alunos da Framingham High School irão: 

 Escrever e falar clara e eficazmente 

 Ler de maneira ativa e criteriosa 

 Ouvir ativa e eficazmente 

 Demonstrar suas habilidades no tocante a pesquisas para encontrar e utilizar informações de forma eficiente, 
criteriosa e ética 

 Usar ferramentas tecnológicas e outros recursos de maneira eficaz 

 Compreender e aplicar suas habilidades interdisciplinares de resolução de problemas 
 
CÍVICO/SOCIAL 
Os alunos da Framingham High School irão: 

 Promover uma comunidade escolar que valoriza as diferenças humanas e desafia e combate os estereótipos 

 Trabalhar em colaboração 

 Participar de atividades que conectam a escola às comunidades local e global 

 Manter os padrões de integridade acadêmica e intelectual, responsabilidade e honestidade 

 Compreender e buscar o bem-estar em geral 
 
Visão do Formado 

Responde de maneira sóbria e em coloração 

Melhora a escola e a comunidade 

Comunica-se de maneira hábil 

Articula pensamentos eficazmente 

Utiliza recursos estrategicamente 

Persevera em frente a desafios 

LEVANTE-SE! 

CERTIFICAÇÃO 
A Framingham High School é certificada pela Associação das Escolas e Universidades da Nova Inglaterra 
(New England Association of Schools and Colleges) como uma organização não governamental com 
reconhecimento nacional, cujas instituições afiliadas incluem desde escolas de ensino primário até o colegial, 
oferecendo também instrução após a graduação.  
 
A certificação de uma instituição pela Associação da Nova Inglaterra indica que a mesma cumpre com ou 
excede os critérios da avaliação de qualidade institucional realizada por meio de um processo de uma revisão 
de pares. Tal escola ou universidade certificada tem os recursos necessários para alcançar as suas propostas 
através de programas educacionais adequados, encontra-se fazendo de maneira substancial e fornece 
evidências razoáveis de que continuará a fazê-lo num futuro previsível. A integridade institucional também é 
considerada durante o processo de certificação.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-nnQvzt0oxId8KtAh7rZubX-w1VANvn-?usp=sharing
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A certificação outorgada pela Associação da Nova Inglaterra não é parcial, abrangendo a instituição como um 
todo. Como tal, não se trata da garantia da qualidade de cada matéria ou programa oferecidos, nem da 
competência de indivíduos formados. Ela, porém, fornece uma segurança razoável com respeito à qualidade 
das oportunidades disponíveis aos alunos que frequentam a instituição. 
 
Perguntas sobre o status da certificação de uma instituição outorgada pela Associação da Nova podem ser 
encaminhadas à Associação: 209 Burlington Road, Bedford, Massachusetts, 01730, número de telefone (781) 
271-0022. 

 
POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO 
As Escolas Públicas de Framingham não fazem discriminação de sexo nos programas e atividades oferecidos 
por ela, e estão obrigadas por lei (Title IX) a não discriminar de tal maneira. Além disso, nenhuma criança será 
excluída ou sofrerá discriminação na admissão da escola, nem na obtenção de vantagens, privilégios e cursos 
de estudo em tais escolas públicas com base em seus raça, cor, sexo, religião, orientação sexual, 
nacionalidade e deficiência. 
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Introdução ao Programa de Estudos 
 

Bem-vindo ao Programa de Estudos da Framingham High! Os seus anos na Framingham High School (FHS), 
durante os quais você estará exposto a uma ampla variedade de curso, poderão abrir portas para você no 
futuro. Nos orgulhamos de ser uma escola de ensino médio abrangente com várias oportunidades/opções 
para cada aluno.   

 
Será importante para você ser criterioso sobre as matérias que escolherá para que alcance os seus objetivos 
durante o seu tempo aqui. Use este guia para familiarizar-se com as oportunidades disponíveis a você aqui na 
FHS. Aqui você encontrará informações chave sobre os requerimentos para a graduação na FHS. Há também 
um material com respeito aos horários e a escolha das matérias, incluindo descrições de várias das matérias 
oferecidas. Finalmente, há seções dedicadas a programas especiais e quesitos da universidade. 
 
O seu orientador escolar estará disponível para ajudá-lo com o planejamento dos seus quatro anos aqui e 
com todos os aspectos deste programa de estudos. O departamento de aconselhamento escolar é formado 
por nove orientadores, um orientador universitário e de carreira, e duas secretárias. Todos os alunos são 
indicados a seus orientadores por ordem alfabética, e tal indicação permanecerá durante todos os quatro 
anos do ensino médio. O relacionamento cultivado pelo aluno e orientador é um fator de grande importância 
no aconselhamento. Queremos encorajar os alunos a utilizar esse serviço, pois os orientadores podem 
aconselhá-los em várias áreas: planejamento universitário e de carreira, processo de escolha, seleção de 
programas acadêmicos, áreas pessoais e de desenvolvimento, referências. Os orientadores podem ser 
contatados por telefone, e-mail e através das secretárias, ext. 27501 e 27502. Com respeito à seleção, é 
importante perceber que os orientadores servem como defensores dos alunos. O orientador de cada criança 
tem uma visão geral do histórico escolar de tal aluno, seu nível atual de sucesso, metas e aspirações. 
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Requerimentos da FHS para Graduação  
 

O diploma da Framingham High School será outorgado como reconhecimento da conclusão dos 
requerimentos acadêmicos descritos abaixo. O diploma também indica que o aluno cumpriu, na opinião do 
Comitê Escolar, com os padrões de conduta durante até a graduação, e durante a mesma, o que fará dele um 
aluno exitoso formado pelas Escolas Públicas de Framingham. Com o pedido do diretor da FHS, tais 
requerimentos serão revisados pelo Comitê Escolar. Um mínimo de 22 crédito é necessário para se graduar. 
Durante o último ano do ensino médio (12ª série), os alunos de tempo integral devem obter um total de 5 
crédito para graduar-se. Os seguintes requerimentos de aulas devem ser alcançados para que o aluno possa 
graduar-se:   

  
      Inglês (é requerida a conclusão exitosa das aulas de Inglês I e II)   4 crédito 
      História e Ciências Socias

1
       3 crédito       

    (é requerida a conclusão exitosa das aulas História do Mundo Moderno, US I and US II) 
      Matemática          3 crédito 
      Ciências          3 crédito 
      Idiomas Mundiais

2
         2 crédito 

 Artes Práticas
3
         1 crédito 

 Finas Artes
4
         1 crédito 

 Educação Física
5
         1.5 crédito 

      Saúde          0.5 crédito 

 

 
  

                                                 
1 História e ciências sociais são requerimentos obrigatórios. Mudanças feitas de por causa do alinhamento com a 

nova estrutura curricular de 2002 Massachusetts DOE. 
 
2 A exigência da língua mundial pode ser dispensada caso seja identifica alguma deficiência de aprendizagem ou 
de linguagem (e comprovada por meio de resultados recentes de teste psicológicos) e a equipe do IEP concorde 
que tal dispensa será melhor para o aluno. 
 
3 As artes práticas incluem todos os cursos de tecnologia da educação, família e ciências do consumidor e 

ciências da computação. 

 
4 As finas artes incluem todos os cursos de artes, música, teatro, humanas, gráficos, design arquitetônico, 

fotografia, produção de TV, design de interiores e design de moda. 

 
5 Para inscrever-se, todos os alunos precisam de pelo menos uma aula de educação física/saúde por ano. Cada 
aula semestral vale 0.5 crédito. 



7 

 

REQUERIMENTOS MÍNIMOS DOS SISTEMA UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DE 
MASSACHUSETTS E UMASS 
 
Os quesitos para a admissão nas universidades estaduais e UMASS dão valorizam uma preparação 
acadêmica sólida no ensino médio para que os alunos entrem na universidade prontos para aprender. Esses 
quesitos representam requerimentos mínimos e cumpri-los não garante a admissão, pois os oficiais 
universitários consideram um escopo amplo de fatores na admissão. Os alunos deverão ter cumprido todos os 
requerimentos necessários para obtenção do diploma do ensino médio ou apresentar evidências equivalentes 
ao registrarem-se. É importante perceber que os quesitos para admissão em universidades comunitárias 
estaduais (Community Colleges) podem ser diferentes. Pode ser que tais universidades comunitárias admitam 
qualquer aluno com o ensino médio concluído ou portador de um diploma de educação geral (GED).  
 
Os quesitos para admissão de alunos que desejam entrar no primeiro ano têm duas partes principais:  
 
1. Dezesseis* cursos preparatórios para universidade são requeridos; veja abaixo. Cada curso equivale a um 
ano de estudos completo. Os cursos contam somente quando forem concluídos com êxito.  

* A partir da classe começando no outono de 2016, o número necessário de cursos aumentará para 
17 com a adição do ano de matemática. 

2. Uma média mínima (GPA) obtida através de cursos preparatórios para a universidade concluídos até o 
momento da inscrição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTOS DA NCAA PARA ALUNOS ATLETAS 

Os alunos que planejam participar dos times principais da escola, como parte das divisões nacionais de 
atletas universitários (National Collegiate Athletic Association Division I ou II), devem satisfazer os seguintes 
requerimentos: 

1. Concluir o ensino médio. 
2. Alcançar uma nota média equivalente a um C num currículo de dezesseis cursos preparatórios para a 

universidade. Tais cursos devem ser concluídos antes da graduação. 
3. Alcançar uma nota no ACT/SAT correspondente à média (GPA) da escola móvel do NCAA (A nota 

mínima do SAT para a Divisão I é 900, e 840 para a Divisão II). 
 
Os alunos que têm essas aspirações devem conversar com seus conselheiros escolares e concluir o 
processo de inscrição do centro de elegibilidade da NCAA até o final do seu do seu segundo ano (sophomore 
year).  
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corsos que atendem os requerimentos de graduação de artes práticas e finas                              
(crédito em parêntese) 

 

Artes Práticas Finas Artes Qualquer uma 
 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
AP Princípios da ciência da computação 
(1.0)  
Comunicação de negócios CP (.50) 
Marketing (.50) 
Jogos de computador ACP (.50) 
Jogos de computador 2 ACP (.50) 
Computação gráfica 3 ACP (.50) 
Fotografia digital 3 ACP (.50) 
Eletrônica 1 ACP (.50) 
Eletrônica 2 ACP (.50) 
Desenho de Engenharia & Design 1 ACP 
(.50)  
Desenho de Engenharia & Design 2 ACP 
(.50) 
Introdução à educação tecnológica 
(.50)** 
Produção de Portfólio ACP (.50) 
Literacia em Mídias Sociais ACP (.50) 
Produção de Televisão 3 HON (.50) 
Produção de Televisão 4 HON (.50) 
Design de Web/HTML ACP (.50) 
Fabricação com Madeira 1 (.50) 
Fabricação com Madeira 2 (.50) 
 
 
FAMÍLIA & CIÊNCIA DO 
CONSUMIDOR  
Habilidades culinárias avançadas ACP 
(.50) 
Vestuário avançado ACP (.50) 
Crescimento infantil e desenvolvimento 
ACP (1.0) 
Vestuário 1 (.50) 
Educação infantil HON (1.0) 
Alimentos 1 ACP (.50)  
Introdução às carreiras de saúde ACP  
(.50) 
Cuidados infantis e de criança (1.0) 
Psicologia para viver ACP (.50) 
Alimentos Mundiais ACP (.50) 
 
SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA 
Psicologia dos Esportes ACP (.50) 
 
MATEMÁTICA 
C++ Parte 1 HON (.50) 
C++ Parte 2 HON (.50) 
AP Ciência da Computação (1.0) 
 

**Este curso está disponível APENAS 
para alunos da 9ª série 

 

 
ARTES  
Fundações à arte visual ACP 
(.50) 
Estúdio Arte 2 ACP (1.0) 
Estúdio Arte 3 HON (1.0) 
Arte do estúdio do AP (1.0) 
Cerâmica 1 ACP (.50) 
Cerâmica 2 ACP (.50) 
Pintura 1 ACP (.50) 
Pintura 2 ACP (.50) 
Pintura 3 ACP (.50) 
 
DANÇA 
Introdução à dança ACP (.50) 
Dança avançada e coreografia 
ACP (.50) 
 
MÚSICA 
Teoria da música AP (1.0) 
Banda ACP (1.0) 
Inícios no violão ACP (.50) 
FHS coro ACP (1.0) 
Teoria da música HON (1.0) 
Orquestra ACP (1.0) 
Piano/teclado 1 ACP (.50) 
Piano/teclado 2 ACP (.50) 
 
TEATRO 
Atuação 1 ACP (.50) 
Atuação 2 ACP (.50) 
Teatro musical 1 ACP (.50) 
Teatro musical 2 ACP (.50) 
Teatro para audiências novas 
ACP (.50) 
Teatro para mudança social ACP 
(.50) 
Estudo da Atuação & peça 1 
HON (.50) 
Estudo da Atuação & peça 2 
HON (.50) 
 
INGLÊS 
Escrita criativa ACP (.50) 
Análise de história de quadrinhos 
ACP (.50) 
Ciências Humanas ACP (.50) 
Ciências Humanas 2 ACP (.50) 
Olhando através da lente ACP 
(.50) 
 
HISTÓRIA 
História da arte ACP (.50) 

 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
Projeto arquitetônico 1 ACP (.50) 
Projeto arquitetônico 2 ACP (.50) 
Computação gráfica 1 ACP (.50) 
Computação gráfica 2 ACP (.50) 
Foto digital 1 ACP (.50) 
Foto digital 2 ACP (.50) 
Design de publicação 1 ACP 
(.50) 
Projeto de publicação 2 ACP 
(.50) 
Produção de TV 1 ACP (.50) 
Produção de TV 2 ACP (.50) 
 
 
ARTE 
Artesanatos variados de mídia A 
(.50) 
Engenharia por design 1 HON 
(1.0) 
Foto 1 (.50) 
Foto 2 (.50) 
 
 
TEATRO 
Atuação avançada HON (1.0) 
 
 
FAMÍLIA E CIÊNCIA DO 
CONSUMIDOR 
Design de moda ACP (.50) 
Design de interiores ACP (.50) 
Design de interiores avançado 
ACP (.50) 
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HORÁRIOS 
 

Seleção de cursos 
Planejar um programa educacional é um processo contínuo e deve envolver o máximo de pessoas possível, 
incluindo o aluno, pais, professores e conselheiros escolares.  
 
1. Participe da Noite do Currículo para pais e alunos no dia 27 de fevereiro, de 19:00-21:00h – Tais 

reuniões acontecem em meados do inverno com o intuito de informar e prestar assistência no processo 
de seleção de cursos. Os representantes dos departamentos, professores, orientadores e administradores 
estarão disponíveis para responder perguntar e aconselhar os alunos com base em experiencias prévias.  
 

2. Informe-se – Este livreto sobre a seleção de cursos foi preparado com o aluno em mente.  Leia-o primeiro 
para obter informações sobre todo o currículo do ensino médio e, em seguida, procure informações 
específicas sobre os cursos exigidos para o próximo ano ou aqueles que você pode escolher como 
eletivos. 

 
O seu professor tem um conhecimento profundo do conteúdo de vários cursos lecionados dentro do 
departamento.  Além disso, ele está geralmente ciente do nível de expectativa de cada curso. Pelo fato de 
conhecê-lo como aluno e de saber o tipo de trabalho que você pode fazer, o seu professor pode fazer as 
melhores recomendações de cursos para você dentro de cada departamento. 
 
Os alunos da 9ª série receberão as recomendações de seus professores na sala de aula, após as férias 
de fevereiro. Embora seja sua responsabilidade revisar os cursos listados neste programa de estudos e 
preencher a ficha de solicitação do curso, os alunos serão ajudados pelos conselheiros escolares durante 
o processa de escolar de cursos na primavera. 
 
Os conselheiros escolares têm uma visão geral de todo o currículo e conhecimento dos cursos 
necessários para cumprir os requisitos de graduação. Os conselheiros escolares também podem 
aconselhar os alunos sobre os tipos de cursos que serão úteis em termos de planos além do ensino 
médio. Assim, todos os alunos da 10ª e 11ª séries são responsáveis por agendar uma reunião individual 
de 20 minutes com os seus respectivos orientadores para revisar, discutir e finalizar as solicitações de 
cursos. Reuniões com o os orientadores pode ser marcadas aqui pela internet 
(www.framingham.k12.ma.us/fhsschoolcounseling) e os alunos podem marcar suas reuniões em qualquer 
horários disponível entre o dia 25 de fevereiro e 29 de março. Para se preparar para a reunião, é muito 
importante que os alunos revisem este programa de estudos para pesquisar os cursos eletivos que os 
interesse. Os alunos da 10ª e 11ª séries também receberão instruções adicionais sobre o processo de 
seleção de cursos durante uma aula de orientação, de 6 a 9 de março. Por favor, esteja ciente de que 
alunos que se reúnem com os seus orientadores mais cedo não receberão benefícios especiais, pois as 
solicitações de todos os alunos serão revisadas simultaneamente numa data posterior. Contudo, pedimos 
aos alunos da 10ª e 11ª séries a marcarem a reunião com os seus orientadores o quanto antes para que 
possam ter tempo suficiente para concluir o processo antes do prazo final, dia 29 de março. 
 
Esteja ciente de que nem todas as solicitações de cursos poderão ser aceitas por questões de 
horários e políticas escolares. 

 
3. Trabalhe junto para selecionar os cursos – A seleção de cursos marca o começo da responsabilidade 

de vários alunos no que diz respeito a tomar decisões. Esperamos que os alunos desenvolvam um senso 
de responsabilidade pelas decisões que tomam com a ajuda e apoio de seus pais e guardiões, e 
orientação do processo em geral. 
 

4. Nível de seleção – A recomendação de cursos e o procedimento de solicitação fazem parte de um 
processo que requer consideração por parte do professor, aluno, orientador e família. Todos os níveis de 
cursos foram concebidos com um desafio intelectual para cada aluno. Durante a primavera, os 
professores fazem recomendações para o próximo ano de acordo com o desempenho do aluno durante o 
ano. Por favor, esteja ciente de que o horário mestre é feito de acordo com as solicitações dos alunos. O 
número de seções para cada curso oferecido é determinado pelas solicitações dos alunos e pelo número 
máximo de inscrições.   

 
No outono, solicitações para deixar cursos não serão mais processadas. Não serão permitidas 
mudanças de cursos porque você não gostou do horário em que começa a sua classe. Os alunos 
devem permanecer nos cursos que solicitaram durante o processo de seleção indecentemente do seu 
horário. O nosso orçamento escolar, atribuições dos professores e recursos materiais são 
correspondestes às solicitações de cursos dos alunos. Os níveis H, Advanced College Prepe e College 
Prep são diferenciados pelo grau de dificuldade, intensidade de estudos e ritmo. 

http://www.framingham.k12.ma.us/fhsschoolcounseling
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Seguem as designações dos níveis dos cursos: 

 
● Advanced Plancement (AP): Estes cursos apresentam material curricular desafiante de nível 

universitário e requerem aprendizagem independente significativa. Os alunos devem pensar 
criticamente, criativamente e analiticamente.  Estes cursos rigorosos seguirão o programa aprovado pelo 
Conselho Universitário. Os alunos devem inscrever-se e fazer o teste de colocação avançada 
correspondente em maio. Os alunos não inscritos em um curso de AP oferecido na Framingham High 
School não estão autorizados a fazer o teste de AP desse curso sem permissão por escrito do chefe de 
departamento e vice-diretor. A partir do outono de 2019, o programa de colocação avançada da diretoria 
universitária exigirá que os alunos se comprometam a fazer os testes de AP no início de novembro, 
momento em que o pagamento será coletado na Framingham High School.  

● H (HON): Estes cursos apresentam material curricular desafiador e exigem aprendizado independente. 
Os alunos deverão pensar criticamente, criativamente e analiticamente. 

● Advanced College Prep (ACP): Estes cursos apresentam material curricular desafiador e exigem 
habilidades elevadas de pensamento. Espera-se que os alunos demonstrem uma capacidade de 
aprendizado independente e habilidades acadêmicas sólidas. 

● College Prep (CP): Estes cursos apresentam material curricular desafiador e exigem habilidades 
elevadas de pensamento e cumulação de aprendizagem. Espera-se que os alunos demonstrem uma 
capacidade de aprendizado independente e habilidades acadêmicas sólidas. 

● Unleveled (U): Esses cursos apresentam um currículo desafiador com vistas ao desenvolvimento de 
habilidades e conteúdo específicos por meio de aulas baseadas em atividades. Esses cursos não são 
contados na GPA. Cursos de educação especial independentes também são especialmente concebidos. 

 
5. Alterações e solicitações de nível de curso para anular uma recomendação de professor  

O processo de seleção de curso deve ser cooperativo, incluindo o aluno, o pai, o professor e o orientador.  
Esperamos que, após a seleção de cursos, os alunos tenham compromisso com as decisões que 
tomaram. Os professores e os recursos materiais serão disponibilizados para cada curso de acordo com 
as solicitações dos alunos.   
 
As recomendações dos professores são feitas através de um processo criterioso do desempenho do 
aluno na sala de aula. Os alunos e pais que estão considerando solicitar a anulação da recomendação 
devem estar cientes que as expectativas serão maiores, que deverão se comprometer com elas e que 
poderão buscas a ajuda do professor quando necessário. Os alunos não poderão mudar de ideia e voltar 
para o nível de onde saíram se as turmas estiverem cheias. Mudanças de nível dependerão do esforço do 
aluno para ter êxito e disponibilidade. Os alunos também devem estar a par das políticas de elegibilidade 
acadêmica e manter-se em conformidade com tais políticas para participar de atividades co-curriculares. 
O formulário de anulação da recomendação na última página deste documento deverá ser preenchido 
para tal fim.   

 
Por favor, esteja ciente de que tal mudança deve ser considerada junto aos pais/guardiões, professores 
envolvidos na mudança e orientador escolar do aluno. Mesmo que algumas mudanças de possam ser 
feitas, o aluno deve estar ciente de que o motivo da mudança precisa ser válido e de que tais mudanças 
não serão feitas automaticamente. Solicitações para deixar um curso com base em algum privilégio não 
serão processadas. Todos os alunos que desejam deixar um curso após os Relatórios de 
Desempenho do 1º Trimestre (Term 1 Progress Reports) não receberão crédito e a nota “W” 
constará em seu histórico oficial. Os alunos devem permanecer nos cursos que selecionaram 
durante o processo de seleção. O horário mestre será criado de acordo com as solicitações 
iniciais do aluno. O nosso orçamento escolar, as atribuições dos professores e recursos materiais são 
disponibilizadas com base nesse processo. 
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SISTEMA DE NOTAS  

Nota  Equivalência numérica Nota  Equivalência numérica 
    A+  4.3    C+  2.3 
 A  4.0    C  2.0 
 A-  3.7    C-  1.7 
 B+  3.3    D+  1.3 
 B  3.0    D  1.0 
 B-  2.7    D-  1.0   
       WP 
       WF 
Como ler as natas: 
 
● A:  Essa nota é dada a alunos que demonstram excelência na conclusão dos objetivos 

do curso. 
● B:  Essa nota é dada a alunos que concluem os objetivos do curso com consistência. 
● C:  Essa nota é dada a alunos que demonstram um nível satisfatório na conclusão dos 

objetivos do curso com deficiência perceptível em seu desempenho.  
● D:  Essa nota é dada a alunos que demonstram um desempenho deficiente. Embora 

tais alunos recebem algum crédito, a nota final, “D”, indica um nível mínimo e 
insatisfatório na conclusão dos objetivos do curso. 

● P:  Essa nota é usada em casos no quais os padrões de avaliação comuns não são 
aplicáveis. Tais alunos recebem crédito. 

● F:  Essa nota indica que o aluno não alcançou os objetivos mínimos do curso. Alunos 
com tal nota final não recebem crédito. 

● I:  Essa nota indica que o aluno deve concluir algum projeto para que receba uma nota 
e crédito. Em geral, os professores fornecem um prozo final firme para a entrega de 
tais projetos para que o aluno receba crédito. 

● WP/WF: Essa nota indica que o aluno deixou um curso após o prazo para deixar/entrar 
em curso de maneira aprovada/desaprova quando a mudança foi feita. 

 
Posição na Turma: A posição na turma é demonstrada em faixas percentuais (top 5%, 10%, etc.) e é 
baseada no média das notas (GPA).   
 
Nível do Curso         Abreviações Fatos da Média (GPA) 
Advanced Placement (Posicionamento avançado) AP  +0.75  
H (Honra)      HON  +0.50 
Advanced College Prep (Prep. universitária avançada)  ACP  +0.25 
College Prep (Prep. universitária)   CP  +0 
Unleveled (à parte dos níveis)    U  Não está incluída na média (GPA) 
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NOTAS DA FRAMINGHAM HIGH SCHOOL 
Usadas na Avaliação da Aprendizagem 

 
AUDIÇÃO 

Padra de Aprendizagem Anotações 

  
Responde de forma rudimentar  

Pede esclarecimento  

Parafrasea para verificar a compreensão  

Expressa sentimentos e ideias  

Demonstra desejo de aplicar novas ideias objetivamente  

Analisa, compara e faz contraste de informações  

Faz conclusões, decisões e análise de fatos  

 
FALA 

Critério        4        3         2         1 

    Sempre Com frequência Às vezes Nunca/Não foi 
observado 

Conduta Transmissão polida Confiante e calmo Tímido, mas 
apresenta de forma 
adequada 

Nervoso, reticente, 
hesitante ao ponto de 
distrair os ouvintes 

Conteúdo  Desenvolvimento 
pelo, demonstra 
uso distinto ou 
criativo do material 

Plena compressão do 
assunto; 
apresentação lógicas 
e de tempo 
adequado 

Compreensão do 
assunto. 
Apresentação 
organizada 

Falta de 
compreensão do 
assunto, 
desorganização, 
tempo inadequado 

Transmissão Energético, 
entusiasmado e 
com uso vívido da 
linguagem 

Com volume e 
velocidade 
adequados 

Com volume ou 
velocidade 
inadequados 

Com volume e 
velocidade 
inadequados (ex.: 
muito rápido ou muito 
devagar) 

Engajamento 
com a plateia  

Contato visual; 
engajamento claro, 
dinâmico e 
envolvente 

Contato visual 
consistente; 
transmissão 
enfocada 

Pouco contato visual 
e entusiasmo 

Não há contato visual 
e há pouco 
entusiasmo 

 
LEITURA 

Critério       4       3       2        1 

    Sempre Com frequência Às vezes Nunca/Não foi 
observado 

Análise de 
palavras     
Aquisição de 
vocabulário 
(estratégias de 
decodificação, 
incluindo 
fonética, 
conhecimento 
prévio, 
estrutura e 
contexto) 

Lê fluentemente.  
Compreende o 
vocabulário literal e 
interpretativo do 
nível da proficiência 
da classe/língua. 

Decodifica com 
sucesso a maioria do 
vocabulário do nível 
da proficiência da 
classe/língua e cria o 
significado para 
conceitos chaves. 

Baseia-se em apenas 
uma estratégia de 
decodificação e é 
incapaz de identificar 
palavras-chave e 
conceitos. 

Não demonstra 
nenhuma estratégia 
efetiva para 
decodificação. 

Conexão 
(relacionando 
o texto com o 
conhecimento, 
a experiência 
pessoal ou 
outros textos) 

Utiliza experiências 
pessoais e/ou 
materiais externos 
para fazer ligações 
perspicazes 
relacionadas com o 
tema ou temática.  
A conexão e a 

Utiliza experiências 
pessoais e/ou 
materiais externos 
para fazer conexões 
pensativas, 
relacionadas à 
informação.  A 
conexão é explicada. 

Relaciona 
conhecimento/experiê
ncia de fundo ao 
texto.  Pode incluir 
conexões superficiais 
não relacionadas ao 
tema ou tópico. 

Uma ligação 
irrelevante e não 
textual. 
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ajuda à 
compreensão são 
explicadas. 

Prever 
(pensando 
sobre o que se 
sabe, usando 
recursos de 
texto para 
fazer 
previsões 
sobre o que o 
texto é sobre) 

Desenvolve 
previsões, 
interpretações e/ou 
conclusões sobre o 
texto que incluem 
as conexões entre o 
texto e o 
conhecimento do 
leitor em 
background de 
ideais e crenças.  
Explica como 
prever melhora a 
compreensão. 

Extrai conclusões 
e/ou faz previsões e 
pode explicar a 
origem da conclusão 
ou previsão. 

Extrai conclusões ou 
faz previsões que são 
consistentes com o 
conhecimento de 
texto ou de fundo. 

Tenta uma previsão 
ou conclusão.  A 
previsão é imprecisa 
ou infundada com 
informações textuais. 

Questioname
nto (gerando 
perguntas 
antes, durante 
e após a 
leitura) 

Poses e respostas 
perguntas para 
melhorar o 
significado do texto.  
Explora as ideias 
e/ou problemas no 
texto. Pode explicar 
como posar e 
responder 
perguntas 
aprofunda a 
compreensão 

Faz perguntas para 
esclarecer a 
compreensão e 
indicar um nível mais 
elevado de 
pensamento. 

Faz perguntas que se 
referem a aspectos 
literais da seleção. 

Faz perguntas que 
são inadequadas para 
a seleção. 

Resumo (o 
processo de 
determinar 
eventos 
importantes ou 
informações 
em um tema 
central ou 
ideia) 

Identifica várias 
ideias-
chave/conceitos/ev
entos 

Identifica pelo menos 
um conceito de chave 
como importante no 
significado geral do 
texto e explica 
claramente por que 
citar o suporte e/ou a 
estrutura de texto. 

Identifica parte das 
informações 
importantes, ou 
apenas lista os fatos 
sem explicação. 

Adivinhação aleatória, 
tentativa imprecisa de 
identificar 
informações 
importantes a partir 
do texto. 

Inferência 
(usando o que 
é indicado em 
um texto, a fim 
de interpretar 
o que está 
implícito) 

Desenvolve 
interpretações e/ou 
conclusões sobre o 
texto que incluem 
conexões entre o 
texto e o 
conhecimento de 
fundo do leitor ou 
ideais e crenças.  
Pode explicar como 
a inferência 
aumentou a 
compreensão. 

Extrai conclusões 
e/ou cria 
interpretações e pode 
explicar a fonte. 

Extrai conclusões ou 
cria interpretações 
que são consistentes 
com o conhecimento 
de texto ou de fundo. 

Nenhuma 
resposta/inferência ou 
resposta imprecisa ou 
infundadas com 
informações de texto. 
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ESCRITA 

Critério       4       3       2        1 

    Sempre Com frequência Às vezes Nunca/Não 
foi 

observado 
Tese/hipótese e foco Tese/hipótese 

originais claramente 
indicadas.  Foco 
evidente em todo. 

Tese/hipótese 
claramente declarada.  
Foco evidente, mas 
contém algumas 
informações 
estranhas. 

Tese/hipótese mal 
desenvolvida, 
limitada e/ou vaga.  
O foco não está 
claro. 

Nenhuma tese 
clara/hipótese.  
Carece de foco. 

Organização e 
transição 

Organização clara, 
lógica e bem 
planejada com 
transições efetivas. 

A organização é 
evidente, mas não 
consistente. 
Transições são 
usadas. 

Organização 
inconsistente.  
Transições 
ineficazes. 

Falta de 
organização.  
Pouca ou 
nenhuma 
evidência de 
transições. 

Suporte, elaboração, 
evidencia e análise 

Exemplos específicos 
e suficientes e 
detalhes de apoio 
tese/ideia principal.  A 
interpretação das 
evidências leva a 
conclusões lógicas e 
únicas. 

A maioria dos 
exemplos e detalhes 
de apoio tese/ideia 
principal.  A 
interpretação das 
provas conduz a 
conclusões lógicas e 
óbvias. 

Alguns exemplos e 
detalhes apoiam 
tese/ideia principal.  
A interpretação das 
provas conduz a 
conclusões erradas. 

A maioria dos 
exemplos e/ou 
detalhes não 
suportam 
tese/ideia 
principal.  Ilógico 
e/ou sem 
conclusões. 

Escolha da palavra, 
língua, tom 

Escolha eficaz e rica 
da língua que inclui o 
vocabulário específico 
do índice.  Idioma 
apropriado para a 
audiência ou tarefa 
pretendida. 

Escolha apropriada do 
vocabulário específico 
da língua e do índice.  
Evidência de 
conscientização do 
público ou da tarefa 
durante a maior parte 
do trabalho. 

Escolha limitada do 
vocabulário 
apropriado da língua 
e do índice 
específico.  
Consciência limitada 
do público ou da 
tarefa. 

Escolha 
inapropriada e 
vaga do 
vocabulário 
específico da 
língua e do 
índice.  Pouca 
ou nenhuma 
consciência do 
público ou da 
tarefa. 

Mecânica e uso 
(gramática, ortografia, 
estrutura de frases) 
revisão 

Mecânicos estão 
corretos.  Padrões de 
frases são variados.  A 
revisão resultou em 
uma edição efetiva. 

Os mecânicos são na 
maior parte corretos; 
erros não afetam a 
compreensão.  As 
sentenças são 
completas, e mostram 
a variação na 
estrutura. Revisão 
mostra evidência de 
edição com alguma 
revisão. 

Os erros mecânicos 
são evidentes.  
Alguns fragmentos 
de frases e/ou frase 
curtas. A escolha da 
palavra nem sempre 
é aceitável. A revisão 
mostra evidências de 
alguma edição, mas 
sem revisões. 

Erros mecânicos 
frequentes que 
confunde o 
leitor. Frases 
são 
principalmente 
fragmentos ou 
frases curtas. A 
escolha da 
palavra é vaga e 
inaceitável.  
Faltam provas 
de revisão. 

 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Critério       4        3     2     1 

    Sempre Com frequência Às vezes Nunca/Não foi 
observado 

Entendendo o 
problema 

Demonstra uma 
compreensão 
superior de 
múltiplas facetas 

Demonstra a 
compreensão básica 

Demonstra a 
compreensão parcial 

Não demonstra 
nenhuma 
compreensão do 
problema 

Escolhendo e 
implementando 
uma estratégia 

Escolhe uma 
estratégia correta 
que aborda 

Escolhe uma 
estratégia correta 
que afeta muitos 

Escolhe uma 
estratégia que não 
efetivamente aborda 

Incapaz de começar 
a resolver o 
problema, ou usa 
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de solução várias facetas do 
problema, tanto 
óbvias quanto 
sutis 

aspectos do 
problema 

todos os elementos 
do problema 

estratégia totalmente 
inadequada 

Obtenção da 
resposta 

Resolve todos os 
aspectos do 
problema 

Resolve o problema 
geral 

Atinge resolução 
parcial 

Resolução incorreta 

Explicação da 
resposta 

Dá uma 
explicação clara 
e sequencial que 
aborda os 
aspectos óbvios 
e sutis do 
problema 

Dá uma explicação 
sequencial clara que 
omite alguns 
aspectos sutis do 
problema 

Dá uma explicação 
incompleta 

Não consegue 
explicar 

 
 
COMPRESSÃO DE INFORMAÇÕES 

Critério         4       3       2      1 

    Sempre Com frequência Às vezes Nunca/Não foi 
observado 

Formula 
perguntas com 
base nas 
necessidades de 
informação 
identificadas 

Revisa, adiciona 
e exclui 
perguntas 
conforme as 
necessidades de 
informação 
mudam 

Faz perguntas 
abertas e específicas 
para ajudar a 
encontrar 
informações 

Apenas faz 
perguntas vagas 

Incapaz de fazer 
perguntas ou apenas 
faz uma pergunta 
vaga 

Localiza e usa 
fontes de 
informação 

Localiza e usa 
várias fontes 
eletrônicas, 
impressas e 
outras para 
atender às 
diferentes 
necessidades de 
informação 

Localiza e usa 
informações de uma 
variedade de fontes 
eletrônicas, 
impressas e outras 
(incluindo primárias e 
secundárias) para 
atender a uma 
necessidade de 
informação 

Localiza e seleciona 
informações de 
apenas uma ou duas 
fontes apropriadas 
para atender a uma 
necessidade de 
informações 

Incapaz de localizar 
ou selecionar 
informações de uma 
fonte apropriada para 
atender a uma 
necessidade de 
informações 

Avalia 
informações 

Julga a 
relevância, a 
exatidão da 
moeda e a 
integralidade das 
fontes de 
informação em 
relação a uma 
série de tópicos e 
necessidades de 
informação; 
apoia 
julgamentos de 
informações 
incorretas ou 
tendenciosas 

Compara e contrasta 
as fontes de 
informação para 
determinar quais são 
mais relevantes, 
precisas, atuais e 
completas; distingue 
entre o facto e a 
opinião; reconhece 
informações 
imprecisas, 
enganosas ou 
inclinadas. 

Reconhece a 
relevância de uma 
fonte para uma 
necessidade de 
informação 

Incapaz de 
determinar a 
relevância de uma 
fonte para uma 
necessidade de 
informação 

Aplica 
informações 

Integra 
conhecimento 
prévio com 
informações de 
uma variedade 
de fontes para 
criar um novo 
significado. 
 

Extrai conclusões 
combinando o que já 
é conhecido sobre 
um tópico com novas 
informações. 
Organiza e apresenta 
informações de uma 
forma que seja 
apropriada para um 

Reconhece e 
compreende novas 
informações e ideias 
 
Compreende várias 
maneiras de 
organizar 
informações (ex.: 
cronológica, tópica, 

Não reconhece ou 
relaciona novas 
informações com 
conhecimento prévio 
ou experiência 
 
Incapaz de organizar 
informações 
recolhidas a partir de 
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Demonstra 
flexibilidade na 
organização e 
apresentação de 
informações para 
uma variedade 
de finalidades ou 
audiências. 

propósito ou público. hierárquica) 
 

uma ou mais origens 

Respeita  
fontes de 
informação 

Reconhece 
direitos de 
propriedade 
intelectual 
(direitos autorais, 
marca registrada, 
etc) 

Evita o plágio; 
determina quando 
diretamente citar ou 
parafraseando 
informações; segue o 
formato MLA para 
citar fontes 

Reconhece a 
necessidade de citar 
fontes; tentata 
seguir o formato 
MLA 

Copia o material 
diretamente da fonte 
sem citação 

 
TECNOLOGIA 

Critério          4          3            2            1 

    Sempre Com 
frequência 

Às vezes Nunca/Não foi 
observado 

Uso de 
computadores 

Seleciona 
consistentemente a 
ferramenta apropriada 
do hardware e do 
software para a tarefa 

Alterna entre 
Múltiplo aplicativos 
dentro de um 
projeto 

Demonstra 
habilidades de 
gerenciamento de 
arquivos 

Utiliza técnicas 
eficientes de 
digitação 

Programa de 
Computador 

Importações/exportaçõ
es e links de dados 
entre vários programas 

Utiliza funções 
básicas de 
software, como 
banco de dados, 
planilhas e gráficos 

Utiliza eficazmente 
uma variedade de 
motores de busca 

Utiliza as 
características 
necessárias do 
processamento de 
texto 

Uso responsável 
da tecnologia 

Avalia todas as fontes 
eletrônicas para 
validade e precisão 

Cita 
consistentemente 
fontes eletrônicas 
corretamente 

Demonstra o uso e 
o cuidado 
apropriados do 
software e do 
hardware 

Observa a "política 
de uso aceitável" 
do distrito 

Uso de 
computadores 
para 
comunicação 

Cria uma apresentação 
multimídia, relatório 
publicado na área de 
trabalho ou página da 
Web incorporando 
dados de várias fontes 

Coleta, organiza, 
analisa e apresenta 
graficamente os 
dados 

Expressa ideias 
com gráficos, Fotos 
e outras mídias 
digitais 

Utiliza uma 
variedade de Web 
sites para pesquisa 
e comunicação 

Uso de 
tecnologias para 
conteúdo 

Utiliza eficazmente uma 
variedade de 
tecnologias 

Utiliza uma ou duas 
tecnologias de 
forma 
independente 

Utiliza tecnologia 
com assistência a 
colegas ou 
professores 

Incapaz de usar a 
tecnologia 

 

*Obs.: Para entrar num nível mais alto, é necessário demonstrar evidências de tal 
habilidade. 
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ESCOLA DE VERÃO 
Na escola de Verão da Framingham High School, os alunos podem fazer cursos selecionados para obtenção de 
crédito ou para recuperação. Para receber crédito para recuperação de um curso, um aluno precisa ter 
completado o curso durante o ano letivo. Se um aluno não atende aos requisitos básicos do curso, como o de 
escrever um artigo de pesquisa, o professor tem o direito de não recomendar a escola de verão. 

 
GRADUAÇÃO ANTECIPADA 
É a política do Comitê escolar de Framingham que: mediante solicitação por escrito de um aluno e com a 
aprovação dos pais/tutores do aluno, orientador escolar e administrador da série correspondente, um aluno da 
11ª série (junior) pode ser considerado para a formatura antecipada no final do ano letivo caso tenha sido aceito 
por alguma instituição de ensino superior ou para fins de trabalho, para estudos independentes ou para algum 
tipo de atividade comunitária aceitável. Se o aluno atende ao critério acima e completou os requisitos para o 
diploma, o Comitê escolar, mediante recomendação do Superintendente de escolas, lhe outorgará o diploma. 
Qualquer aluno que completou três anos de ensino médio e foi aceito por uma instituição de ensino superior, 
mas que não atendeu a todos os requisitos para o diploma, com a aprovação de seus pais, orientador escolar e 
administrador apropriado, pode solicitar que o Comitê escolar aceite a conclusão bem-sucedida do primeiro ano 
de estudo pós-secundário como equivalente ao quarto ano do ensino médio. O diploma será concedido então. 
Há um número de métodos alternativos para que os alunos recebam a graduação adiantada. Os alunos 
interessados em fazer essa solicitação devem reunir-se com seu orientador escolar e planejar todos os passos. 
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Programas Bilingue, de Inglês como Segunda Língua 
(ESL) e Especial de Inglês 

Rosemary Jebari, Diretora do Departamento
 

CURSOS OFERECIDOS  
 
Inglês como segunda língua 

ESL 1A para recém-chegados 
ESL 1A/1B Ciência, matemática e tecnologia 
ESL 1A/1B estudos sociais 
ESL 1A casa, escola e comunidade 
ESL 1B experiências em am. Living                                                                                                            
ESL 2A/2B estudos sociais e literatura 
ESL 2A/2B matemática, ciência e tecnologia 
ESL 3A Literatura 
ESL 3A Conteúdo no contexto 
ESL 3B Transição 
Seminário para recém-chegados 

ESL – Conteúdo   

ESL ecologia urbana 
ESL Tecnologia e engenharia  
ESL Biologia 
ESL Álgebra 
ESL Pré-álgebra 
ESL Mundo moderno 

ESL história dos EUA 1 
Ciência básica para ELL 
Noções básicas de história para ELL 

Conteúdo bilingue   

STEM - Espanhol 
Espanhol - Matemática integrada  
Espanhol - Mundo moderno  
Português - Ecologia portuguesa 
Português - Sistemas humanos  
Português - Mundo moderno  
Pesgues - Álgebra portuguesa 

Idioma e literatura  

Língua e literatura portuguesas  
Língua espanhola e literatura  
Património espanhol 
Espanhol acadêmico 

Preparação para o MCAS 

ESL MCAS inglês, matemática, biologia 
 

 
Os programas de ESL/bilíngue e especial de inglês oferecem várias classes acadêmicas para alunos com 
proficiência limitada em inglês. As aulas são oferecidas em espanhol, português e inglês. Todas as classes cumprem 
os requisitos de graduação. 

 
O objetivo do programa é preparar aprendizes de língua inglesa para a formatura do ensino médio e oportunidades de estudo 
após a graduação. Oferecemos aulas de matemática, ciências e ciências sociais em espanhol e português. Também 
oferecemos outros cursos no programa especial de inglês. São oferecidos seis níveis de inglês como segunda língua, do 
inicial até o avançado. Isso permite que os alunos estudem o currículo do ensino médio enquanto desenvolvem a sua 
proficiência em todos os quatro aspectos linguísticos: audição, fala, leitura e escrita. Também oferecemos um programa 
abrangente de linguagem e literatura também em espanhol e português. Para ajudar os recém-chegados a cumprir os 
requisitos de graduação estaduais, as aulas de preparação para o MCAS em inglês, matemática e biologia estão disponíveis. 
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PROGRAMAS BILINGUE, ESL E DE INGLÊS ESPECIAL 
Sequência dos Courses 

 
Devido aos vários idiomas e/ou necessidades educacionais de nossos alunos, programas individuais serão ajustados pelo 
Presidente do departamento e diretor de orientação. 
ESL nível I (Iniciante) ESL nível 2 (Intermediário) ESL nível 3 (Avançado) 

ESL 1A Casa, escola e comunidade 
ESL 1A Estudos sociais 
ESL 1A Matemática, ciência e tecnologia 
Ou 

ESL 1B Experiência na vida americana 
ESL 1B Estudos sociais 
ESL 1B Matemática, ciência e tecnologia 
Ou 

SLIFE A Casa, escola e comunidade 
SLIFE A Estudos sociais 
SLIFE A Matemática, ciência e tecnologia 

 

ESL 2A Matemática, ciência e tecnologia 
ESL 2A Estudos sociais e literatura 
Ou 

ESL 2B Estudos sociais e literatura 
ESL 2B MATEMÁTICA, ciência e 
tecnologia 
Ou 

SLIFE B Casa, escola e comunidade 
SLIFE B Estudos sociais 
SLIFE B Matemática, ciência e tecnologia 

 
Literatura da ESL 3A 
ESL 3A leitura e escrita no conteúdo 
Ou 

ESL 3B transição e  
Currículo padrão Inglês conforme 
apropriado 
 
  

Educação Física Educação Física Educação Física 

Classes de conteúdo bilingue* Aulas especiais de inglês  Currículo padrão e eletivos 

Matemática integrada, espanhol  
HASTE, espanhol 
Mundo moderno, espanhol 
Acadêmico, espanhol 
Mundo moderno, português 
Ecologia, português 
Sistemas humanos, português 
Álgebra, português 

ESL Pré-álgebra 
ESL Álgebra 
ESL Biologia  
ESL Tecnologia e engenharia  
ESL Ecologia urbana 
ESL Mundo moderno 
ESL História dos EUA 1 
ESL Noções básicas de história  
ESL Ciência básica 

 
 

Eletivas  Eletivas Eletivas 

Língua e literatura 

Língua espanhola e literatura 1 
Língua espanhola e literatura 2  
Língua espanhola e literatura 3 
Património espanhol 1 
Património espanhol 2 
Património espanhol 3 
Língua portuguesa e lit.  1 
Língua portuguesa e lit.  2 
 
Preparação para o MCAS 

Preparação para o MCAS (matemática, 
inglês, biologia)  
 
* * Permissão do diretor do departamento 

Língua e literatura 

Língua espanhola e literatura 1 
Língua espanhola e literatura 2 
Língua espanhola e literatura 3 
Património espanhol 1 
Património espanhol 2 
Património espanhol 3 
Porta. Língua e literatura 1 
Porta. Língua e literatura 2 
 
Preparação para o MCAS 

Preparação para o MCAS (matemática, 
inglês, biologia)  
 
* * Permissão do diretor do departamento 

Língua e literatura 

Língua espanhola e literatura 1 
Língua espanhola e literatura 2 
Língua espanhola e literatura 3 
Património espanhol 1 
Património espanhol 2 
Património espanhol 3 
Língua e literatura portuguesas 1 
Língua e literatura portuguesas 2 
 
Preparação para o MCAS 

Preparação para o MCAS (matemática, 
inglês, biologia)  
 
* * Permissão do diretor do 
departamento 

 
 
 
 

PROGRAMAS BILINGUE, ESL E DE INGLÊS ESPECIAL 
Descrição dos Cursos 

 
Os cursos ESL estão alinhados aos padrões Common Core e WIDA. 

  
800 ESL1A para recém-chegados H/S/C CP                                             .5 crédito 

Este curso foi projetado para alunos iniciantes de ESL entrando na escola no meio do ano. A ênfase é colocada no 
desenvolvimento das quatro áreas linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever). Curso durante o 2º semestre, aberto à 
9ª,10ª,11ª séries). 
 
862 Seminário para recém-chegados       .5 crédito 

Este curso para os recém-chegados (ELL) orienta os alunos para a sua nova escola e nova comunidade. Os alunos 
receberão informações sobre agendamento, requisitos de graduação, esportes, clubes e atividades oferecidas 
atualmente na Framingham High School. O desenvolvimento das habilidades de aprendizagem, estudo e 
pensamento dos alunos também é intercalado ao longo do semestre, dentro dos vários tópicos que estão sendo 
estudados (Curso semestral aberto à 9ª,10ª,11ª séries). 
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818 ESL 1A Ciências, matemática e tecnologia H                 1 crédito 
803 ESL 1A Ciências, matemática e tecnologia ACP                1 crédito 

Este é curso em inglês para iniciantes de ESL com gramática básica e conhecimento básico das quatro áreas 
linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever). Os temas e vocabulário estão relacionados com matemática, ciência e 
tecnologia (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª séries). 
 
806 ESL 1A Estudos sociais H        1 crédito  
805 ESL 1A Estudos sociais ACP        1 crédito  

Este curso em inglês para iniciantes de ESL com gramática inglesa básica e conhecimento básico das quatro áreas 
linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever). Os temas e vocabulário estão relacionados a estudos sociais. Este curso é 
emoldurado em torno de grandes feriados americanos para fornecer aos alunos a consciência da cultura da vida 
americana. Outros temas incluirão a família, a literatura e a geografia e as culturas mundiais (Curso disponível 
durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª séries). 
 
829 ESL 1A Casa, escola e comunidade H       1 crédito 
807 ESL 1A Casa, escola e comunidade ACP      1 crédito 

Este curso em inglês para iniciantes de ESL com gramática inglesa básica e conhecimento básico das quatro áreas 
linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever). Os temas e vocabulário estão relacionados com a casa, escola e 
comunidade. Por meio de uma abordagem baseada em experiência, os alunos desenvolvem o idioma para funcionar 
na escola e na Comunidade (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª séries). 
 
808 ESL 1B Matemática, ciência e tecnologia H      1 crédito 
809 ESL 1B Matemática, ciência e tecnologia ACP      1 crédito 

Este curso em inglês para alunos de ESL mais avançados na gramática inglesa básica e com conhecimento básico 
das quatro áreas linguísticas. Os temas e o vocabulário estão relacionados com matemática, ciência e tecnologia. 
Os textos incluem Exploring the Titanic e Memory Boy (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 
9ª,10ª,11ª séries). 
 
810 ESL 1B Estudos sociais H        1 crédito   
811 ESL 1B Estudos sociais ACP        1 crédito   

Este curso em inglês para alunos de ESL mais avançados na gramática inglesa básica e com conhecimento básico 
das quatro áreas linguísticas com vocabulário temático relacionado a estudos sociais (Curso disponível durante todo 
o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª séries). 
 
812 ESL 1B Experiências da vida americana Living H     1 crédito 
813 ESL 1B Experiências da vida americana Living ACP     1 crédito 

Este curso permite ao aluno ESL/bilingue a oportunidade de expandir em seu/seu vocabulário básico, habilidades de 
escrita, compreensão e conhecimento da língua inglesa e da cultura americana. O aluno desenvolve habilidades em 
compreensão de leitura, escrita, escuta e fala através de temas e tópicos relacionados às circunstâncias atuais do 
aluno nos Estados Unidos (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª séries). 
 
814 ESL 2A Matemática, ciência e tecnologia H      1 crédito 
815 ESL 2A Matemática, ciência e tecnologia ACP      1 crédito 

Este curso é projetado para os alunos que possuem um nível intermediário de compreensão inglesa escrita e oral. É 
uma continuação do ESL 1. Os alunos usam os temas de matemática, ciência e tecnologia e vocabulário para 
desenvolver suas habilidades de audição, fala, leitura e escrita. Os temas incluem: população mundial, reciclagem e 
lixo, conscientização da mídia, sonhos e o relógio biológico (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 
9ª,10ª,11ª e 12ª séries). 
 
816 ESL 2A Estudos sociais e literatura H       1 crédito 
817 ESL 2A Estudos sociais e literatura ACP      1 crédito 

Este curso é para o aluno de língua inglesa que possui um nível intermediário de compreensão inglesa oral e escrita. 
Os alunos são introduzidos em contos, romances, poesias e dramas, juntamente com unidades temáticas em 
estudos sociais explorando as complexidades da sociedade de hoje (Curso disponível durante todo o ano letivo, 
aberto à 9ª,10ª,11ª e 12ª séries). 
  
858 ESL 2B Matemática, ciência e tecnologia H      1 crédito 
857 ESL 2B Matemática, ciência e tecnologia ACP      1 crédito 

Este curso é projetado para os alunos que possuem um nível intermediário elevado da compreensão inglesa oral e 
escrita. Os alunos continuam a aperfeiçoar as suas habilidades de leitura, escrita, audição e conversação em áreas 
de matemática, ciência e tecnologia. Os temas incluem: esportes e fitness, animais em perigo de extinção, ecologia, 
a mente humana e inteligência animal. 
 
860 ESL 2B Estudos sociais e literatura H       1 crédito 
859 ESL 2B Estudos sociais e literatura ACP      1 crédito 

Este curso é para alunos que possuem um nível intermediário elevado de compreensão inglesa oral e escrita. São 
estudadas seleções literárias representativas de todos os gêneros, com foco no desenvolvimento contínuo de 
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habilidades de leitura e vocabulário. Uma ênfase especial será colocada em alguns dos fatores sociais, que 
moldaram e ainda moldam a nossa sociedade (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª e 12ª 
séries) 
 
820 ESL 3A Literatura H         1 crédito 
821 ESL 3A Literatura ACP        1 crédito 

Este curso de ESL 3A é projetado para aprendizes da língua inglesa prestes a entrarem em classes fora do sistema 
ESL/bilingue. Os alunos aumentam seu conhecimento com obras literárias variadas, incluindo drama, romances, 
poemas e histórias curtas para integrar todas as áreas linguísticas de leitura, escrita, conversação e audição.  
Relatórios e um documento de pesquisa são necessários (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 
9ª,10ª,11ª e 12ª séries). 
 
835 ESL 3A Conteúdo no contexto H       1 crédito 
834 ESL 3A Conteúdo no contexto ACP       1 crédito 

Este curso de nível avançado ESL é para os alunos que concluíram ESL 2 ou que entram em um nível avançado. Os 
alunos continuam aperfeiçoando todos os aspectos da língua inglesa, mas com ênfase particular na escuta e no 
discurso. Tópicos como a cultura americana no século XX e a história social são explorados dentro de um contexto 
cultural.  
 
839 ESL 3B Transição H         1 crédito 
823 ESL 3B Transição ACP        1 crédito 

Este curso é projetado para o aluno de ESL avançado que está estudando simultaneamente neste curso e um curso 
de inglês regular. Através de vários gêneros da literatura, o aluno aumenta a sua proficiência na linguagem nativa 
em sua compreensão da leitura, escrevendo formas de redação, habilidades de escrita de pesquisa e a cultura do 
"currículo padrão" (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª e 12ª séries). 
 
Conteúdo do Cursos de ESL 
Os cursos estão alinhados com os padrões Common Core e WIDA 
 
799 ESL Pré-álgebra I ACP                 1 crédito 

Este curso é projetado para aprendizes de língua inglesa para aprender, reconhecer e apreciar o papel que a 
matemática desempenha no mundo real. Os alunos serão expostos ao reconhecimento de padrões, linguagem de 
álgebra, coletando, exibindo e analisando dados, teoria básica de números, probabilidade, estatística e resolução de 
problemas.  O curso será ensinado usando aplicações práticas para a vida cotidiana (Curso disponível durante todo 
o ano letivo, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
831 ESL Álgebra I ACP          1 crédito 

Este curso é projetado para alunos bilíngues/ESL com proficiência em inglês limitada para compreender os 
conceitos de álgebra como um meio de representação e como uma ferramenta de resolução de problemas. Áreas de 
ênfase incluem linguagem e ferramentas de álgebra, o sistema de número real, operações com números reais e 
polinômios, frações, funções, resolvendo linear e sistemas de equações, gráficos usando tabelas e equações 
quadráticas.  Este curso prepara os alunos para cursos de matemática mais avançados (Curso disponível durante 
todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª séries) 
 
861 ESL Biologia ACP         1 crédito 

Este curso destina-se a alunos do programa ESL/bilingue que necessitam de apoio no idioma inglês. O curso 
enfatiza a ciência das coisas vivas através de discussões de classe, processos investigativos e experiências 
laboratoriais. O conteúdo coberto irá variar de bioquímica, citologia, genética, sistemas humanos, evolução e 
ecologia.  A dissecção pode ocorrer neste curso. O livro didático Biologia por Millar e Levin será usado será utilizado 
(Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
838 ESL Ecologia urbana ACP        1 crédito 

ESL Ecologia urbana ensina os alunos a importância de promover a saúde dos ecossistemas urbanos através de 
pesquisa, educação e ação comunitária por hands-on, aprendizagem baseada em inquérito. Os alunos trabalharão 
em estreita colaboração com o Instituto de ecologia urbana do Boston College. Eles aprenderão sobre o 
aquecimento global, habitats de animais fragmentados, expansão urbana, planejamento urbano e a importância da 
cultura e da história das pessoas em suas cidades e como isso afeta a área urbana onde vivem. Eles escolherão 
estudos de campo sobre qualidade da água, manejo de árvores e energia sustentável ou biodiversidade de aves. Os 
alunos vão usar os instrumentos de alta tecnologia e kits de teste oferecidos pelo Instituto para a sua recolha de 
dados. Eles vão aprender a analisar os dados através do uso de gráficos e tabelas, apresentar seus dados usando 
Power Point, Microsoft Movie Maker, e compartilhar seus dados por postar em wikis. Alguns terão a chance na 
Primavera de apresentar suas descobertas para professores e ambientalistas. 
 
892 ESL História dos EUA 1 ACP        1 crédito 

Este curso, projetado para aprendizes de língua inglesa, dará ênfase à constituição, aos direitos dos cidadãos e à 
forma governamental democrática para que os alunos possam aplicar esse conhecimento para funcionar com 
sucesso como cidadãos dos Estados Unidos. Este curso representa uma pesquisa social, política e econômica dos 
Estados Unidos antes da chegada de Colombo e continuando a 1877. As unidades de estudo incluem a divisão, a 
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expansão oeste, o desenvolvimento urbano, e a formação de nosso sistema democrático. As forças que moldam o 
pensamento americano e a sociedade serão um foco.  Relatórios, trabalhos de pesquisa e leituras externas serão 
exigidos (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 10ª,11ª e 12ª séries). 
 
841 Ciências básicas para ELL CP        1 crédito 

Este curso destina-se a alunos do programa de ESL/bilingue que necessitam de apoio no idioma inglês, a fim de 
fazer a transição para as aulas de ciência SEI. Destina-se a alunos no nível inicial de proficiência em leitura. Ele foi 
projetado para ensinar conceitos-chave na ciência. O livro do curso é Ciência Longman. As unidades cobrem termos 
e conceitos científicos básicos nas áreas de ciência da terra, biologia, química e física (Curso disponível durante 
todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª e 12ª séries). 
 
842 Noções básicas de história para ELL CP      1 crédito         

Este curso destina-se a alunos do programa de ESL/bilingue que necessitam de apoio no idioma inglês, a fim de 
transição para as aulas de história SEI. Destina-se a alunos no nível inicial de proficiência em leitura. Ele foi 
projetado para ensinar conceitos-chave na história. O livro do curso é Longman estudos sociais. As unidades são 
estruturadas como uma pesquisa cronológica do início da história mundial no mundo antigo (Curso disponível 
durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª,11ª e 12ª séries). 

Conteúdo das Aulas Bilingues 
874 Matemática integrada em espanhol CP      1 crédito 

Este curso cobrirá material delineado nas estruturas curriculares de matemática. Os alunos vão usar a resolução de 
problemas, comunicação, raciocínio e conexão para explorar, desenvolver, investigar e compreender a "linha" da 
álgebra, geometria e estatísticas. As áreas específicas de ênfase incluem exibições gráficas de dados; coordenar 
gráficos, funções lineares, resolvendo equações lineares e desigualdades.  Este curso é ministrado na língua nativa, 
espanhol (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
881 Espanhol STEM ACP         1 crédito 

Este curso, projetado para alunos nativos de língua espanhola, é centrado em laboratório, com ênfase nas 
investigações dos alunos sobre o impacto da urbanização no meio ambiente. Os principais conceitos e princípios no 
campo são apresentados e reforçados por investigações (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª,10ª 
séries). 
 
890 Mundo moderno em espanhol ACP       1 crédito 

Este curso é ensinado em espanhol com ênfase especial no desenvolvimento da proficiência dos alunos em inglês, 
bem como aumentar o seu conhecimento da história do mundo. Iniciando c. 1800, os alunos interpretarão e 
analisarão o impacto de eventos mundiais significativos. O curso revisita as revoluções na Europa e nas Américas e 
termina com um estudo dos Assuntos mundiais hoje. O estudo incluirá unidades sobre o Iluminismo, a 
industrialização, o imperialismo, o totalitarismo e a guerra fria. O uso de documentos primários será enfatizado em 
tentativas de compreensão de eventos históricos. Relatórios, trabalhos de pesquisa e leituras externas serão 
exigidos (Requerido durante o ano letivo, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
826 Ecologia em português CP-1        .5 crédito   

Este curso está aberto a falantes nativos de Português. Este curso de ecologia investiga questões em 
relacionamentos simbióticos, crescimento populacional, sucessão e os grandes biomas do mundo. Os alunos serão 
expostos aos vários impactos humanos no meio ambiente. Habilidades de estudo específicas enfatizadas neste 
curso incluem representação gráfica, apresentação e anotações. Este curso integra estratégias de ensino de 
segunda língua para apoiar a aquisição de inglês dos alunos (Curso semestral, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
828 Sistemas humanos em portugueses CP-1      .5 crédito 

Este curso está aberto a falantes nativos de Português. Os sistemas humanos focalizam a citologia e os vários 
sistemas do corpo humano. Os principais conceitos de homeostase são apresentados e reforçados por 
investigações. Os alunos participarão de algumas dissecções. Este curso integra estratégias de ensino de segunda 
língua para apoiar a aquisição de inglês dos alunos (Curso semestral, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
891 História do mundo moderno em português CP1     1 crédito 

Este curso é ministrado em Português com especial ênfase no desenvolvimento da proficiência dos alunos em 
inglês, bem como no aumento do conhecimento da história mundial. Começando em torno 1800, os alunos 
interpretarão e analisarão o impacto de eventos mundiais significativos. O curso revisita as revoluções na Europa e 
nas Américas e termina com um estudo dos Assuntos mundiais hoje. O estudo incluirá unidades sobre o Iluminismo, 
a industrialização, o imperialismo, o totalitarismo e a guerra fria.  O uso de documentos primários será enfatizado em 
tentativas de compreensão de eventos históricos.  Relatórios, trabalhos de pesquisa e leituras externas serão 
exigidos (Requerido durante o ano letivo, aberto à 9ª,10ª séries). 
 
Cursos de língua e literatura 
185 Língua espanhola e literatura 1 H        1 crédito 

Este curso é principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a partir do 
programa bidirecional bilíngue. Os alunos do nível “H” trabalharão com a literatura espanhola a um ritmo acelerado, 
concentrando-se em diferentes gêneros por uma variedade de autores. No nível H, os alunos devem ser capazes de 
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compreender romances desafiadores independentes, bem como escrever com precisão. Todos os trabalhos de 
classe e atribuições serão apenas em espanhol. Os alunos vão aprofundar suas habilidades em estruturas 
gramaticais complexas e escrita, bem como fluência ao apresentar projetos orais e em discussões de classe. Pré-
requisito: Conclusão do currículo das séries 6ª, 7ª e 8ª em artes da língua espanhola com uma média mínima de “B”, 
recomendação do professor da 8ª e a aprovação do chefe do departamento (Curso disponível durante todo o ano 
letivo, aberto à 9ª série). 
 
186 Língua espanhola e literatura 1 ACP       1 crédito 

Este curso é principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a partir do 
programa bidirecional bilingue. Os alunos vão ler e discutir trechos literários de língua espanhola e romances em 
nível apropriado. Eles continuarão a desenvolver habilidades de gramática e escrita através de composições 
demonstrando a compreensão do conteúdo. Todos os trabalhos de classe e atribuições serão feitos em espanhol. 
Todos os alunos deverão participar plenamente em espanhol em todos os momentos. Pré-requisito: Conclusão do 
currículo das séries 6ª, 7ª, 8ª em artes da língua espanhola com uma média mínima de “C” e com a recomendação 
do professor da 8ª série (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 9ª série). 
 
188 Língua espanhola e literatura 2 H        1 crédito 

Este é um curso acelerado principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a 
partir do programa bidirecional bilingue. Homenageia os alunos trabalharão com a literatura espanhola em ritmo 
acelerado, focando em diferentes gêneros (drama, narrativa, poesia) por uma variedade de autores latino-
americanos e espanhóis. No nível “H” os alunos devem ser capazes de compreender romances desafiadores de 
forma independente e escrever com precisão, bem como fluência ao apresentar projetos orais e discussão de 
classe. Eles continuarão a desenvolver habilidades em gramática mais avançada e escrita em um nível mais 
sofisticado. Todos os trabalhos de classe e atribuições serão feitos inteiramente em espanhol.  
Pré-requisito: Conclusão da língua e da literatura espanhola 1 H com uma média mínima de “B”, a provação do 
chefe do professor/departamento (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 10ª série). 
 
189 Língua espanhola e literatura 2 ACP        1 crédito 

Este curso é principalmente para os alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a partir do 
programa bidirecional bilingue. Os alunos continuarão a explorar o patrimônio e as tradições Latino-americanas, 
como refletido em autores de língua espanhola e fontes contemporâneas, concentrando-se especialmente em 
trechos de romances. Todos os trabalhos de classe e atribuições serão em espanhol. Pré-requisito: Conclusão da 
língua e da literatura 1 ACP com uma média mínima de “C” (Curso disponível durante todo o ano letivo, aberto à 10ª 
série ou com a aprovação do professor/chefe de departamento). 
 
190 Língua espanhola e literatura 3 H        1 crédito 

Este é um curso acelerado principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a 
partir do programa bidirecional bilingue. Este curso é realizado inteiramente em espanhol. Todos os alunos deverão 
participar plenamente em espanhol em todos os momentos. Os alunos trabalharão na literatura a um ritmo 
acelerado, concentrando-se em romances e poesia desafiadoras. Os alunos terão uma variedade de ensaios de 5 
parágrafos relacionados ao conteúdo. 
Pré-requisito: Conclusão da língua e da literatura espanhola 2 H com uma média mínima “B” (Curso disponível 
durante todo o ano letivo, aberto à 11ª série ou com a aprovação do professor/chefe de departamento). 
   
191 Língua espanhola e literatura 3 ACP        1 crédito 

Este curso permitirá que os alunos se movam em direção a níveis de leitura mais sofisticados em espanhol. A 
ênfase será na leitura e interpretação de romances e fluência escrita. Os alunos vão trabalhar no desenvolvimento 
do vocabulário, bem como gramática mais complexa reforçada através de trechos de leitura e redação de ensaios. 
Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos serão esperados para participar plenamente em espanhol 
em todos os momentos. Pré-requisito: Conclusão da língua e da literatura 2 ACP com média mínima de “C” (Curso 
disponível durante todo o ano letivo, aberto à 11ª série ou com a aprovação do professor/chefe de departamento). 
 
196 Património espanhol 1 ACP         1 crédito  

Este curso foi concebido para alunos cuja primeira língua é o espanhol, mas que tiveram uma educação formal 
limitada em espanhol ou alunos de duas vias que necessitam de apoio para melhorar as competências linguísticas. 
Os alunos explorarão a herança e as tradições latino-americanas através da arte, cultura, história, música e 
literatura. A classe se concentrará em melhorar a fluência oral ao desenvolver habilidades formais de leitura e 
escrita. Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos serão esperados para participar plenamente em 
espanhol em todos os momentos. Pré-requisito: Habilidade de compreender e falar o espanhol na fluência nativa ou 
próxima da nativa (Recomendação do professor ou chefe do departamento necessária). 
  
197 Património espanhol 2 ACP         1 crédito  

Este curso foi concebido para alunos cuja primeira língua é o espanhol, mas que tiveram uma educação formal 
limitada em espanhol ou alunos de duas vias que necessitam de apoio para melhorar as competências linguísticas. 
Os alunos explorarão a herança e as tradições latino-americanas através da arte, cultura, história, música e 
literatura. A classe se concentrará em melhorar a fluência oral ao desenvolver habilidades formais de leitura e 
escrita. Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos serão esperados para participar plenamente em 
espanhol em todos os momentos (Recomendação do professor ou chefe do departamento necessária). 
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849 Língua e literatura portuguesas I ACP        1 crédito 

Este curso é ministrado em Português. Fornece um estudo aprofundado da literatura, da gramática e da composição 
da língua portuguesa. Os alunos prepararão tarefas escritas demonstrando compreensão e envolvimento com o 
conteúdo do curso. Ele é projetado para falantes fluentes portugueses (Curso de ano inteiro, aberto ao grau 10 ou 
com aprovação da cadeira do departamento). 
 
851 Língua portuguesa e literatura 2 ACP       1 crédito 

Este curso abrange os diferentes períodos literários no Brasil, desde o período colonial até o presente. Os alunos 
vão ler vários livros e preparar tarefas escritas e apresentações orais multimídia que irá demonstrar a compreensão 
do conteúdo do curso.  O curso é ministrado em Português e é projetado para falantes fluentes portugueses. Pré-
requisito: língua e literatura portuguesa 1 (curso de ano inteiro, aberto a grau 11, 12 ou com aprovação da cadeira de 
departamento). 
 
845 Acadêmico espanhol nível 1 CP       .5 crédito 

Este curso é projetado para falantes de espanhol que têm baixa alfabetização de língua nativa ou lacunas em sua 
escolaridade. Este curso desenvolverá as habilidades dos alunos em todas as áreas de leitura e escrita através de 
uma abordagem comparativa em inglês e espanhol. Isso também servirá como uma classe de suporte para todas as 
outras classes tiradas no programa ESL (Curso semestral). 
 
847 Fuentes em espanhol acadêmico nível 2 CP      .5 crédito 

Este curso é projetado para falantes de espanhol que têm baixa alfabetização de língua nativa ou lacunas em sua 
escolaridade. Este curso desenvolverá as habilidades dos alunos em todas as áreas de leitura e escrita através de 
uma abordagem comparativa em inglês e espanhol. Isso também servirá como uma classe de suporte para todas as 
outras classes tiradas no programa ESL (Curso semestral). 
 
Preparação para o MCAS  
993 ESL MCAS Inglês*          .5 crédito  

Este curso ajuda os alunos da língua inglesa intermediária a se prepararem para o MCAS, o exame que todos os 
alunos devem passar para receber um diploma de ensino médio totalmente crédito. O curso visa ajudar os alunos 
que ainda não passaram o MCAS e/ou alunos que gostariam de se preparar especificamente para este exame 
exigido pelo estado. Os alunos desenvolverão habilidades que irão ajudá-los a passar no exame e melhorar suas 
habilidades gerais de leitura e escrita.  A ênfase será na compreensão da leitura e na escrita curta e longa da 
redação (Curso semestral, aberto à 10ª, 11ª,12ª séries). 
 
888 ESL MCAS Matemática *        .5 crédito 

Este curso ajuda os alunos da língua inglesa intermediária a se prepararem para a parte matemática do MCAS, o 
exame que todos os alunos devem passar para receber um diploma de ensino médio totalmente crédito. O curso 
visa ajudar os alunos que ainda não passaram o MCAS e/ou alunos que gostariam de se preparar especificamente 
para este exame estado exigido (Curso semestral, aberto à 10ª, 11ª,12ª séries). 
 
822 MCAS Biologia/sistemas humanos CP      .5 crédito 

Este curso é aberto todos os alunos que apresentam dificuldades em passar o MCAS de biologia. Os sistemas 
humanos se concentram em melhorar os alunos de leitura e escrita, tendo habilidades ao rever conceitos em 
citologia, bioquímica e do sistema humano. Os alunos vão praticar as perguntas de múltipla escolha e respostas 
abertas do MCAS (Curso semestral, aberto a todas as classes com aprovação da cadeira do departamento). 
*Estes cursos não contam como exigências para graduação em inglês/matemática/ciências na Framingham 
High School. 
 
ESL eletivos 
856 Tutorial do programa bilingue        .5 crédito 

Este curso individualizado é oferecido aos alunos cuja primeira língua é diferente do espanhol ou português. Os alunos 
recebem instrução de área de conteúdo e suporte em sua língua nativa (Curso semestral, aberto à 9ª,10ª, 11ª,12ª séries) 
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Departamento do Programa Two-Way 
Glenda Espinoza, Diretora do Departamento 

 
O currículo do programa Two-Way promove o desenvolvimento de competências 
bilingues, de alfabetização bilingue e multiculturais dos alunos. A capacidade do 
aluno de funcionar em mais de uma língua no mundo interdependente de hoje é 
uma habilidade importante.  
 
Os pilares do programa Two-Way são: 
Bilinguismo e alfabetização bilingue  
Alto sucesso acadêmico 
Competência sociocultural  
 
Sequência de Cursos do Programam Two-Way 
Este programa foi feito para alunos que participaram do Programa Two-Way na 
Walsh Middle School. Qualquer aluno solicitando entrada ou re-entrada no Programa Two-Way da Framingham 
High School deverá fazer uma avaliação de posicionamento que incluirá a análise das habilidades de audição, 
leitura, escrita e fala do aluno. Assim que a avaliação for revisada pela equipe do programa, as famílias serão 
notificadas da colocação do aluno. Não há re-inscrição automática. 
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Os três caminhos* para a alfabetização bilingue para alunos da FHS participantes do                                             
Programa Two-Way são: 

Caminho para alfabetização 
bilingue: Opção 1 
Two-Way (H)  

Caminho para alfabetização 
bilingue: Opção 2 
Two-Way (ACP) 
 

Caminho para alfabetização 
bilingue: Opção 3 
(HERITAGE SPEAKERS) 
Compartilhado com o dept. de 
ESL 

ANO 1H  
LÍNGUA E LITERATURA 
Curso #185 
Recomendação do professor 
Avaliação da entrada  

ANO 1 ACP 
 LÍNGUA E LITERATURA 
Curso #186 

PATRIMÓNIO 1  
LÍNGUA E  
Cultura 
Curso #196 
 

ANO 2H   
LÍNGUA E LITERATURA 
Curso # 188 
Ou 
IDIOMA E CULTURA DO AP  
Curso # 182 

ANO 2 ACP 
 LÍNGUA E LITERATURA 
Curso # 189 

PATRIMÓNIO 2  
LÍNGUA E  
Cultura 
Curso # 197 

ANO 3H  
LITERATURA ESPANHOLA 
CONTEMPORÂNEA  
#190 
(requerido para se inscrever no 
AP literatura e cultura) 
Ou 
IDIOMA E CULTURA DO AP  
Curso # 182    

ANO 3 ACP 
LÍNGUA E LITERATURA 
Curso #191 
Ou 
IDIOMA E CULTURA DO AP  
Curso # 182 
 
Recomendação do professor 
 

PATRIMÓNIO 3  
LÍNGUA E  
Cultura 
Curso # 198 
Ou 
IDIOMA E CULTURA DO AP  
Curso # 182 

ANO 4 
AP LITERATURA E CULTURA 
Curso # 192 
(pré-requisito obrigatório) 
 
 

ANO 4  
IDIOMA E CULTURA DO AP  
Curso # 182 
 
Ou  
 
DUAS DAS OPÇÕES: 
ESTÁGIOS (com autorização 
escrita da TW DH)         
FILME ESPANHOL E LATINO-
AMERICANO (WL)  
PRODUÇÃO DE TV EM 
LÍNGUA ESPANHOLA 

PATRIMÓNIO 4 
LITERATURA ESPANHOLA E 
COMUNICAÇÃO 
 Se oferecido ano 2019/20 
 
Ou 
 
DUAS DAS OPÇÕES: 
 
ESTÁGIO (com autorização 
por escrito da TW DH)   
FILME ESPANHOL E LATINO-
AMERICANO (WL)  
PRODUÇÃO DE TV EM 
LÍNGUA ESPANHOLA (WL) 
 

 
Descrições dos cursos 
 
185 Língua espanhola e literatura 1 H       1 crédito 
Este curso é principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a 
participação no programa Two-Way bilingue. Os alunos do nível “H” trabalharão com a literatura espanhola a um 
ritmo acelerado, focando em diferentes gêneros por uma variedade de autores. No nível H, os alunos devem ser 
capazes de compreender de forma independente romances desafiadores, bem como escrever com precisão. 
Todos os trabalhos de classe e atribuições serão apenas em espanhol. Os alunos vão aprofundar suas 
habilidades em estruturas gramaticais complexas e escrita, bem como fluência ao apresentar projetos orais e em 
discussões de classe.  
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Pré-requisito: conclusão do currículo de artes da língua espanhola nas séries 6ª, 7ª e 8ª com uma média mínima 
de “B”, recomendação do professor da 8ª série e a aprovação do chefe de departamento (Curso de ano inteiro, 
aberto para a 9ª série). 
 
186 Língua espanhola e literatura 1 ACP       1 crédito 
Este curso é principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a participar 
do programa Two-Way. Os alunos vão ler e discutir trechos literários de língua espanhola e romances em nível 
apropriado. Eles continuarão a desenvolver habilidades de gramática e escrita através de composições 
demonstrando a compreensão do conteúdo. Todos os trabalhos de classe e atribuições serão feitos em 
espanhol. Todos os alunos deverão participar em espanhol em todos os momentos.  
Pré-requisito: conclusão do currículo de artes da língua espanhola das séries 6ª, 7ª, 8ª com uma média mínima 
de “C” e com a recomendação do professor da 8ª série (Curso de ano inteiro, aberto para a 9ª série). 
 
196 Património espanhol 1 CP         1 crédito  
Este curso foi concebido para alunos cuja primeira língua é o espanhol, mas que tiveram uma educação formal 
limitada em espanhol ou alunos de duas vias que necessitam de apoio para melhorar as suas competências 
linguísticas. Os alunos explorarão a herança e as tradições latino-americanas através da arte, cultura, história, 
música e literatura. A classe centrar-se-á na melhoria fluência oral ao desenvolver habilidades formais de leitura 
e escrita. Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos devem participar em espanhol em todos os 
momentos.  
Pré-requisito: capacidade de compreender e falar espanhol em um nível intermediário-avançado (Recomendação 
do professor ou chefe do departamento necessária). 
 
188 Língua espanhola e literatura 2 H         1 crédito 
Este é um curso acelerado principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que 
continuam a participação no programa bidirecional bilingue. Os alunos do nível “H” trabalharão com a literatura 
espanhola a um ritmo acelerado, focando em diferentes gêneros (drama, narrativa, poesia) por uma variedade de 
autores latino-americanos e espanhóis. No nível H, os alunos devem ser capazes de compreender romances 
desafiadores de forma independente e escrever com precisão, bem como fluência ao apresentar projetos orais e 
discussão de classe. Eles continuarão a desenvolver habilidades em gramática mais avançada e escrita em um 
nível mais sofisticado. Todos os trabalhos de classe e atribuições serão feitos inteiramente em Espanhol.  
Pré-requisito: conclusão da língua e da literatura espanhola 1 H com uma média mínima de “B”, ou uma 
aprovação do professor/chefe do departamento (Curso de ano completo, aberto a 10 Séries). 
 
189 Língua espanhola e literatura 2 ACP         1 crédito 
Este curso é principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que continuam a partir do 
programa Two-Way. Os alunos continuarão a explorar o patrimônio e as tradições latino-americanas, como 
refletido em autores de língua espanhola e fontes contemporâneas, concentrando-se especialmente em trechos 
de romances. Todos os trabalhos de classe e atribuições serão em espanhol.  
Pré-requisito: conclusão da língua e literatura 1 ACP com uma média mínima de “C” (Curso de ano completo, 
aberto para a 10ª séries ou com a aprovação do professor/chefe do departamento). 
 
 
197 Património espanhol 2 CP         1 crédito  
Este curso foi concebido para alunos cuja primeira língua é o espanhol, mas que tiveram uma educação formal 
limitada em espanhol ou alunos de duas vias que necessitam de apoio para melhorar as competências 
linguísticas. Os alunos explorarão a herança e as tradições latino-americanas através da arte, cultura, história, 
música e literatura. A classe centrar-se-á na melhoria fluência oral ao desenvolver habilidades formais de leitura 
e escrita. Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos devem comunicar-se somente em espanhol 
em todos os momentos.  
Pré-requisito: 196 Património espanhol 1 CP (recomendação do professor ou chefe do departamento 
necessária). 
 
190 Língua espanhola e literatura 3 H         1 crédito 
Este é um curso acelerado principalmente para alunos cuja primeira língua é o espanhol e aqueles que 
continuam a participação no programa Two-Way. Este curso é realizado inteiramente em espanhol. Todos os 
alunos deverão comunicar-se somente em espanhol em todos os momentos. Os alunos trabalharão na literatura 
a um ritmo acelerado, concentrando-se em romances e poesia desafiadoras. Os alunos terão uma variedade de 
redações de 5 parágrafos relacionadas ao conteúdo. 
Pré-requisito: conclusão da língua e da literatura espanhola 2 H com uma média mínima de “B” (Curso de ano 
inteiro, aberto para a 11ª séries ou com a recomendação de um professor/chefe do departamento) 
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191 Língua espanhola e literatura 3 ACP        1 crédito 
Este curso permitirá que os alunos se movam em direção a níveis de leitura mais sofisticados em espanhol. A 
ênfase será na leitura e interpretação de romances e fluência escrita. Os alunos vão trabalhar no 
desenvolvimento do vocabulário, bem como gramática mais complexa reforçada através de trechos de leitura e 
redação. Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos devem participar em espanhol em todos os 
momentos.  
Pré-requisito: conclusão da língua e da literatura 2 ACP com uma média mínima de “C” (Curso de ano inteiro, 
aberto para a 11ª série ou com a aprovação do professor/chefe do departamento). 
 
198 Património espanhol 3 CP          1 crédito 
Este curso é para alunos cuja língua nativa é o espanhol. Nesse nível, os alunos estudarem a cultura e a história 
latinos, bem como as questões políticas e socioeconômicas enfrentadas pelo mundo de língua espanhola. Os 
alunos serão introduzidos na gramática e na literatura espanhola a nível adequado. Os alunos deverão participar 
oralmente através de debates, apresentações orais, manifestações, discursos e palestras estudantis. Escrever 
atribuições para este curso incidirá sobre o desenvolvimento de um parágrafo avançado e redações de três 
parágrafos. As diferenças entre linguagem formal e informal, tanto orais como escritas, serão enfatizadas ao 
longo do ano. Todas as instruções serão em espanhol, todos os alunos serão esperados para participar 
plenamente em espanhol em todos os momentos.  
Pré-requisito: conclusão do Herança espanhol 2 CP (curso de ano inteiro, aberto para a 11ª séries ou com a 
aprovação do professor/chefe do departamento). 
 
182 Cultura e linguagem espanhola AP        1 crédito 
Este curso se aprofunda na revisão e reforço da gramática, verbos e vocabulário através da literatura. Este curso 
é o equivalente a um curso universitário do terceiro semestre. Seguirá o currículo prescrito do AP. Os alunos 
estarão preparados e esperados para fazer o exame de AP em língua espanhola. Como este curso será 
realizado inteiramente em espanhol, todos os alunos serão esperados para participar plenamente em espanhol 
em todos os momentos. Este curso prepara os alunos para o exame de colocação avançada dado em maio pelo 
Conselho Universitário. Todos os alunos deste curso deverão se inscrever e fazer o exame de colocação 
avançada. A ajuda financeira está disponível para alunos que não podem pagar as suas próprias taxas de 
registo.  
Pré-requisito: espanhol 2H/3 ACP ou com média mínima de “B” ou com a recomendação do professor (Curso de 
ano completo, aberto para as séries 10ª, 11ª e 12ª). 
 
190   Literatura contemporânea espanhola        1 crédito 
Este curso destina-se a alunos que vão tomar o AP literatura e cultura como aluno do último ano (Senior). E ter 
um profundo interesse na literatura e são capazes de ler, discutir e escrever sobre a literatura espanhola na 
língua-alvo no nível universitário. Os alunos vão ler e analisar criticamente uma ampla seleção de obras, 
incluindo contos, poesia e peças que começam com a idade média, continuando para a era dourada, através da 
literatura do século XX. A escrita e a discussão serão partes integrantes deste curso, assim como uma 
exploração das questões culturais visíveis na literatura. Como este curso será realizado inteiramente em 
espanhol, todos os alunos serão esperados para participar plenamente em espanhol em todos os momentos. 
(Curso de ano inteiro, aberto para a 11ª séries ou com a aprovação do professor/chefe do departamento). 
 
192 Literatura e cultura espanhola AP                      1 crédito 
O curso de literatura e cultura espanhola AP é obrigatório para alunos que completaram a Literatura 
contemporânea espanhola. Utiliza uma abordagem temática para apresentar aos alunos textos representativos 
(contos, romances, poesia e ensaios) da literatura hispânica peninsular espanhola, latino-americana e dos 
Estados Unidos. Os alunos continuam a desenvolver proficiências em toda a gama de modos de comunicação 
(interpessoais, de apresentação e interpretativas), aprimorando suas habilidades de leitura crítica e escrita 
analítica. A literatura é examinada dentro do contexto de seu tempo e lugar, como os alunos refletem sobre as 
muitas vozes e culturas presentes nas leituras necessárias. O curso também inclui um forte foco em conexões 
culturais e comparações, incluindo a exploração de vários meios de comunicação (por exemplo, arte, cinema, 
artigos e crítica literária).  
Pré-requisito: conclusão da Literatura contemporânea espanhola. 
 
150 Curso de produção de TV em língua espanhola       .5 crédito 
Os alunos vão aprender a usar câmeras e equipamentos de edição para desenvolver produções de língua 
espanhola que será transmitido no canal de educação Framingham e online. Além de aprender sobre a produção 
de vídeo, os alunos terão palestrantes convidados da Comunidade (artistas, empresários, moradores do bairro, 
etc.) e desenvolverão programas talk-show, curtas-metragens, peças curtas, videoclipes e documentários de 
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eventos culturais de Framingham (comida, dança, espetáculos). Os alunos serão introduzidos em noções 
básicas de produção e edição de vídeo, negócios de televisão e fundamentos institucionais. Os alunos 
produzirão 5 eventos para a radiodifusão durante o semestre. Este curso atende tanto a exigência de artes 
práticas Wl ou do programa Two-Way.  
Pré-requisito: Espanhol 2 e espanhol 3; Produção de televisão 1 e língua e literatura espanhola 3 ou TW AP 
idioma e cultura. 
 
 
151 Filmes espanhóis e latino-americanos           .5 crédito 
Este curso semestral explorará as perspectivas culturais mundiais da Espanha e da América Latina através do 
cinema. Abrangerá uma vasta gama de temas relevantes para a história e as atuais condições mundiais da 
Espanha e da América Latina. Todos os filmes serão mostrados em seus idiomas originais. Todas as discussões 
e avaliações também serão em espanhol. Este curso será realizado em espanhol.  
Pré-requisito: os alunos já devem ter completado com sucesso o requisito de 2 anos de idiomas do mundo da 
FHS e, para alunos do programa Two-Way, a conclusão bem-sucedida da literatura espanhola clássica (12ª 
série). 
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INGLÊS 
Will Cook, Diretor do Departamento 

 

Cursos Oferecidos 
 

Inglês de 1º ano 
Inglês 1 H 
Inglês 1 ACP 
Inglês 1 CP 
 
Inglês de 2º ano 
Inglês 2 H 
Inglês 2 ACP 
Inglês 2 CP 
 
Inglês de 3º ano 
AP Língua Inglesa & Comp. (3º ano) 
Literatura Americana H 
Literatura Americana ACP 
Literatura Americana CP 
 
Inglês de 4º ano 
AP Língua Inglesa & Comp. (4º ano) 
AP Literatura Inglesa 
Literatura Mundial H 
Literatura Mundial ACP 
Literatura Mundial CP 
 
Eletivas 
Escrita criativa ACP 
Análise de histórias em quadrinhos ACP 
Grécia, Roma & os clássicos ACP 
Ciências humanas 1 ACP 
Ciências humanas 2 ACP 
Jornalismo ACP 

     Vendo de outra perspectiva ACP 
Discurso público ACP  

 

 
 
O currículo do curso de inglês, o qual está alinhado 
com a estrutura curricular de artes da língua inglesa e 
alfabetização do estado de Massachusetts, concentra-
se na melhoria das habilidades de leitura, escrita, 
audição, conversação e pensamento de alunos de 
todas os níveis. Todos os alunos são obrigados a 
obter quatro crédito em inglês para se formarem e 
devem passar o inglês I e o inglês II. 
Ao longo do currículo, os alunos serão imersos em 
vários estilos literários, incluindo romances, contos, 
peças, poemas e não-ficção. Os alunos farão uma 
extensa quantidade de escrita, incluindo designações 
formais e informais. Os alunos podem acessar o 
centro de redação da FHS a qualquer momento para 
ajuda individual com a escrita em qualquer área de 
assunto. Todos os anos, os alunos devem preencher 
um importante documento de pesquisa, incorporando 
uma variedade de fontes e aderindo ao formato do 
manual de pesquisa da High School de Framingham, 
que é baseado nas diretrizes da Associação de 
Linguagem Moderna (MLA). Todos os escritos são 
mantidos em pastas de escrita na sala de aula 
durante o ano para que os alunos possam monitorar 
seu próprio progresso. As discussões de classe e a 
aprendizagem cooperativa são componentes 
principais das aulas de inglês, e espera-se que todos 
os alunos participem ativamente. Além dos cursos de 
ano inteiro, alguns cursos eletivos são oferecidos para 
os alunos que desejam ir além dos requisitos 
departamentais ou que estão interessados em 
explorar áreas específicas da literatura ou escrita. 
 

 
INGLÊS  

Sequência dos Corsos  
 

9ª Série 10ª Série 11ª Série 12ª Série 

 

Inglês 1 H 

Inglês 1 ACP 

Inglês 1 CP 

 

 

Inglês 2 H 

Inglês 2 ACP 

Inglês 2 CP 

 

 

Idioma Inglês e 

Composição AP 

Literatura Americana H 

Literatura Americana 

 

Idioma Inglês e 

Composição AP 

Literatura Inglesa AP 

Literatura Mundial H 
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 ACP 

Literatura Americana CP 

Todos os Eletivas 

 

Literatura Mundial 

ACP 

Literatura Mundial CP 

Todos os Eletivas 

 

 
 

 
 

INGLÊS 
Descrição do Curso 

 
012 Inglês 1 H          1 crédito 

Este curso é projetado para alunos que se destacaram em artes linguísticas do ensino médio e demonstraram 
habilidades avançadas de leitura e escrita. Damos especial atenção à escrita de forma precisa e correta, dominando a 
gramática e o de uso, e adquirindo um vocabulário mais maduro. Os alunos também se familiarizam com uma 
variedade de gêneros literários, incluindo peças, romances, redações, épicos e contos. Os alunos aprenderão termos 
literários e serão solicitados a aplicar esses termos à medida que desenvolvam uma atitude crítica com relação ao 
que leem. No nível “H”, os alunos devem ser capazes de ler e compreender textos complexos. Os alunos que 
selecionarem este curso devem ser recomendados por seu professor da oitava série e devem ter uma apreciação 
genuína pelo estudo do inglês (Curso de ano completo, aberto para a 9ª série). 
 
013 Inglês 1 ACP          1 crédito 

Este curso é projetado para ajudar os alunos a fortalecer as habilidades desenvolvidas nas artes linguísticas do 
ensino médio. Ele também fornece uma base para os cursos que estão a seguir. Os alunos aprendem regras de 
gramática e de uso, e devem escrever de forma clara, concisa e correta. Os alunos aprenderão termos literários e 
aprenderão a aplicar estes termos. Desenvolverão seus vocabulários e melhorarão suas habilidades da leitura ao 
familiarizarem-se com uma variedade de gêneros literários, incluindo peças, novelas, redações, poemas épicos e 
histórias curtas. Os alunos que selecionam este curso devem ter um sólido fundamento na leitura e escrita (Curso de 
ano inteiro, aberto para a 9 ª série). 
 
014 Inglês 1 CP          1 crédito 

Este curso é projetado para ajudar os alunos que precisam melhorar suas habilidades de leitura e escrita, a fim de 
serem bem-sucedidos no nível do ensino médio. Os alunos lerão algumas edições resumidas de livros principais que 
são lidos nos níveis “ACP” e “H”, assim como outros livros integrais. A leitura incluirá romances, contos, redações de 
não-ficção, pelo menos uma peça e um poema épico. Os alunos deverão escrever redações com parágrafos bem 
organizados, frases completas, gramática correta e pontuação adequada. Eles aprenderão termos literários e a usá-
los para aumentar a compreensão do leitor (Curso de ano inteiro, aberto para a 9 ª série). 
 
022 Inglês 2 H          1 crédito 

Neste curso, são estudadas seleções literárias representativas de todos os gêneros. Os alunos também desenvolvem 
a capacidade de analisar textos de forma crítica usando termos literários. As atribuições de redação continuam com a 
ênfase na análise literária e nas habilidades de composição com atenção à gramática, ao seu uso e à mecânica.  
Alunos que entram em inglês “2-H” devem ter uma forte ética de trabalho e genuíno amor por literatura, juntamente 
com a recomendação do professor anterior (Curso de ano inteiro, aberto para a 10ª série). 
 
023 Inglês 2 ACP          1 crédito 

Este curso baseia-se nas habilidades ensinadas em Inglês 1. Os alunos leem seleções de vários gêneros com 
atenção para o desenvolvimento contínuo de habilidades de leitura e vocabulário. As atribuições de redação 
continuam com a ênfase na análise literária e nas habilidades de composição com atenção à gramática, ao seu uso e 
à mecânica. Em conjunto com o Inglês 1, alunos bem-sucedidos neste curso devem estar bem preparados para o 
exame MCAS (Curso de ano inteiro, aberto para a 10ª série). 
 
024 Inglês 2 CP          1 crédito 

Este curso é para alunos que lutam com qualquer ou todas as habilidades inglesas, incluindo leitura, escrita, 
conversação e audição. Os alunos são introduzidos a uma variedade de tipos de literatura e a uma variedade de 
atribuições da escrita. As habilidades focadas nesta classe ajudarão o aluno a melhorar em todas as outras classes e 
ajudarão na preparação para o exame MCAS (Curso de ano inteiro, aberto a 10ª série) 
 
040JR Colocação avançada - Idioma inglês e composição (alunos do 3º ano)   1 crédito 

O curso integrará a literatura americana, o padrão curricular da 11ª série, com não-ficção para criar um equilíbrio que 
aborda a preparação necessária para o exame AP. Ao estudar diferentes formas de escrita e ler uma variedade de 
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gêneros, os alunos irão afiar sua familiarização de leitura, escrita analítica, técnicas persuasivas e habilidades de 
pesquisa. O curso inclui a leitura de diferentes áreas de assunto, tais como política, ciência, história, negócios, 
filosofia, jornalismo e cultura pop. Haverá exames periódicos de prática, bem como outras redações, projetos, testes e 
tarefas. A participação nas discussões de classe e no trabalho em grupo são requisitos essenciais. Esse curso é 
projetado como um curso de nível de faculdade e exige mais tempo de estudo. O sucesso no exame de AP da 
primavera pode contar como crédito de faculdade ou como exigências para o curso introdutório requeridas por várias 
faculdades (Curso de ano completo, aberto à 11ª série). 
 
035 Literatura americana H        1 crédito 

Este curso consiste em uma abordagem temática e histórica da ética puritana do conceito de sonho americano, 
incluindo autores dos séculos 19

h
, 20

 
e 21, como Mark Twain, Zora Neale Hurston, Lorraine Hansberry, F. Scott 

Fitzgerald, Arthur Miller, Toni Morrison e Sherman Alexie. Os alunos do nível “H” devem ser motivados e desfrutar de 
leitura, análise e discussão de livros e ideias. Os alunos trabalharão com redações, vocabulários do estudo e 
gramática para prepararem-se para o SAT. Os alunos que elegem este nível devem ter a recomendação de um 
professor de inglês anterior (Curso de ano completo, aberto à 11ª série). 
 
033 Literatura americana ACP        1 crédito 

Este curso inclui autores americanos de muitos gêneros literários, como contos, romances, peças de teatro, não-
ficção e poesia.  Alunos do nível “Advanced College Prep”. são esperados para ter boa escrita, leitura, compressão, 
habilidades de discurso e bons hábitos de trabalho.  Discussões de classe, apresentações, trabalho em grupo, 
projetos individuais e preparação de SAT serão integradas ao curso (Curso de ano completo, aberto à 11ª série). 
 
036 Literatura americana CP        1 crédito 

Este curso é para alunos que passaram Inglês 2 “College Prep”. O conteúdo incluirá ambos os autores clássicos e 
contemporâneos americanos e o foco será melhorar as habilidades dos alunos na leitura, escrita, conversação, 
audição e gramática. Discussões de classe, apresentações, trabalho em grupo, projetos individuais e preparação de 
SAT serão integradas ao curso (Curso de ano completo, aberto à 11ª série). 
 
042SR Colocação avançada idioma inglês e composição (Alunos da 12ª série)  1 crédito 

Esse curso integrará a literatura mundial, de currículo da 12ª série, com não-ficção para criar um equilíbrio que 
aborda a preparação necessária para o exame AP. Ao estudar diferentes modos de escrita e ler uma variedade de 
gêneros, os alunos irão afiar sua familiarização de leitura, escrita analítica, técnicas persuasivas e habilidades de 
pesquisa. O curso inclui a leitura de diferentes áreas de assunto, tais como política, ciência, história, negócios, 
filosofia, jornalismo e cultura pop. Haverá exames periódicos de prática, bem como outras redações, projetos, testes e 
tarefas. A participação de classe nas discussões e no trabalho em grupo são requisitos essenciais. Esse é curso de 
nível de faculdade e exige mais tempo de estudo. O sucesso no exame AP da primavera pode contar como crédito da 
faculdade ou como exigência requeridas por várias delas (Curso de ano inteiro, aberto apenas para os alunos da 12ª 
série que não fizeram o curso AP de literatura inglesa e composição durante a 11ª série). 
 
041 Colocação avançada literatura inglesa        1 crédito 

Este curso é destinado a alunos da 12ª série que têm um profundo interesse na literatura e já são capazes de fazer o 
trabalho de nível universitário. Uma exploração das maiores obras da literatura do mundo será suplementada por 
meio de leitura adicional, pesquisa e composição. Ler e analisar a poesia é parte integrante deste curso. Uma 
atmosfera do tipo seminário prevalecerá, na qual cada aluno deverá participar ativamente. O sucesso no exame AP 
da primavera pode contar como crédito da faculdade (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
 
037 Literatura mundial H         1 crédito 

Este curso é projetado para alunos auto motivados que estão interessados em ler e analisar a literatura desafiadora 
sem o rigor da preparação para o exame de AP. A escrita dos alunos terá que satisfazer um alto nível de expectativas 
para ganhar crédito “H”. Lerão obras clássicas e influentes da literatura de todo o mundo (Curso de ano inteiro, aberto 
à 12ª série). 
 
043 Literatura mundial ACP        1 crédito 

Este curso apresenta um levantamento da literatura de todo o mundo. O curso irá abranger uma variedade de 
gêneros, como poesia, conto, redação, peças e romance. A escrita dos alunos será desenvolvida a fim de se preparar 
para o sucesso no nível universitário (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
 
038 Literatura mundial CP         1 crédito 

Este curso é projetado para alunos universitários e cobrirá material de interesse literário internacional. Os alunos 
melhorarão a escrita, a leitura e as habilidades de vocabulário e realçarão sua apreciação da literatura.   
(Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
 

 
Eletivas 
060 Vendo de uma outra perspectiva ACP       .5 crédito 
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Filmes são um elemento importante na cultura americana. Curiosamente, muitas vezes tem uma influência literária 
que não é prontamente "visto". Nesta classe, os alunos vão ver filmes com o objetivo de se tornarem observadores 
críticos, capazes de determinar como os elementos literários estão presentes e usados para contar a história do filme.  
O curso exigirá que os alunos leiam livros que foram adaptados em filmes, e também exigem análises escritas que 
pedem aos alunos para expressar suas próprias opiniões sobre o uso de dispositivos literários e cinematográficos, e 
sua eficácia. Espera-se que as opiniões dos alunos formulem discussões e debates interessantes, e que os alunos 
ganhem um novo apreço pelo que estão visualizando (Curso semestral, aberto à 11ª e 12ª séries). 
 
062 Ciências humanas 1 ACP        .5 crédito 

Este curso explora as relações entre arte, música, literatura, história e cultura popular dentro do tema "gerações". Os 
alunos começam o semestre investigando sua própria geração e, em seguida, olhar para trás em nossa cultura 
americana recente através das gerações dos anos 40 para os anos 80. Cada aluno participará de um projeto de 
história oral que reunirá entrevistas de pessoas idosas refletindo sobre sua adolescência. História da arte e projetos 
de arte incluirão colagem, expressionismo abstrato e arte pop. A compreensão dos alunos sobre literatura, música e 
artes visuais será aprimorada por meio de filmes/vídeos e performances (Curso semestral, aberto à 11ª e 12ª séries). 
 
063 Ciências humanas 2 ACP        .5 crédito 

Este curso centra-se na criatividade e no artista através da exploração da literatura, arte, música, cinema e história 
social. Os alunos explorarão vários escritores, artistas visuais, músicos e cineastas investigando o que, como, quando 
e por que eles criaram. Além disso, os alunos explorarão sua própria criatividade por meio de projetos individuais e de 
grupo. O curso inclui pesquisa de biblioteca e Internet, atribuições de escrita formais e criativas e análise de filmes 
(Curso semestral, aberto à 11ª e 12ª séries). 
 
067 Jornalismo ACP         .5 crédito 

Este curso é projetado para dar aos alunos uma introdução às muitas facetas do jornalismo contemporâneo. Os 
alunos se concentram no impacto da mídia na sociedade americana, aprendem a escrever artigos de notícias, 
editoriais e histórias de recursos, examinam e criam desenhos animados editoriais e exploram a história e o uso da 
fotojornalismo. Os alunos leem regularmente jornais e uma variedade de artigos da revista, mais programas de notícia 
da transmissão a fim examinar como o jornalismo é usado no mundo profissional (Curso semestral, aberto à 11ª e 12ª 
séries). 
 
070 Discurso público ACP         .5 crédito 

Este curso vai ajudar os alunos a ganhar confiança em sua capacidade de apresentar na frente de um público.  Os 
alunos participarão de atividades para criar uma comunidade de sala de aula de suporte, para melhorar suas 
habilidades de comunicação e descobrir seus próprios pontos fortes e fracos como palestrantes. Os alunos vão 
estudar uma variedade de métodos de entrega de fala, praticar uma série de habilidades de entrega de fala, 
desenvolver uma compreensão da estrutura da fala, ganhar uma consciência dos vários propósitos de falar em 
público, e preparar e apresentar discursos originais.  Discursos podem incluir discursos informativos, discursos 
persuasivos, discursos de demonstração, discussões em painel, performances de cena, batidas de poesia, passeios, 
entrevistas e brindes. (Curso semestral, aberto à 11ª e 12ª séries). 
 
083 Escrita criativa ACP         .5 crédito 

Este curso vai ajudar os alunos a se tornarem mais criativos, desenvolver um estilo de escrita individual, e 
desenvolver instalações em comunicação escrita. Muitas designações de escrita estimulam os alunos a observarem o 
mundo ao seu redor e a incorporar suas impressões e ideias em sua escrita. Os alunos serão convidados a escrever 
poemas, revistas, contos e peças. Boas habilidades de escrita são um pré-requisito para este curso (Curso semestral, 
aberto à 11ª e 12ª séries). 
 
045 gráfico Novel análise ACP        .5 crédito 

Este curso ensina os alunos a consumir criticamente o gênero literário de romances gráficos através de uma 
combinação de exploração visual e leitura próxima. Os alunos analisarão romances gráficos estudando a interação 
entre texto e ilustração e como a arte de um ilustrador impacta o significado da história. Os alunos escreverão e 
apresentarão interpretações e respostas pessoais à arte, temas e estilos de ilustradores e autores (Curso semestral, 
aberto à 11ª e 12ª séries). 
 
121 Grécia, Roma, e a tradição clássica, parte I       .5 crédito  

Este curso de inglês, semestre-longo incidirá sobre a história grega e romana antiga, cultura e/ou literatura em 
contexto, bem como em abordagens modernas, incluindo 20 e 21 romances do século, arte e/ou filme. Possíveis 
tópicos (e leituras) podem incluir: 
· Mitologia 
· Drama grego e romano 
· Invectiva e zombaria 
· Mulheres e gênero no mundo antigo 
· O fim da República Romana 
* Pode ser feito para obter crédito das línguas mundiais com aprovação do diretor do departamento das línguas mundiais. 
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122 Grécia, Roma e a tradição clássica, parte II      .5 crédito 

Este curso de inglês, semestre-longo incidirá sobre a história grega e romana antiga, cultura e/ou literatura em 
contexto, bem como em abordagens modernas, incluindo 20 e 21 romances do século, arte e/ou filme. Os tópicos 
para este curso não serão os mesmos que os abordados nos tópicos 1. Os alunos não são obrigados a tomar os 
tópicos 1, a fim de tomar os tópicos 2. Possíveis tópicos (e leituras) podem incluir: 
· Mitologia 
· Drama grego e Romano 
· Invectiva e zombaria 
· Mulheres e gênero no mundo antigo 
· O fim da República Romana 
Pode ser feito para obter crédito das línguas mundiais com aprovação do diretor do departamento das línguas 
mundiais 

 
 

 
FAMÍLIA & CIÊNCIAS DO CONSUMIDOR 

Ellen Makynen, Diretor do Departamento 
 

Corsos Oferecidos 
Alimentos 1 

Habilidades culinárias avançadas 
Alimentos do mundo 

 
Vestuário 1 

Roupas avançadas 
Design de moda 

 
Psicologia para viver 

Crescimento e desenvolvimento infantil 
Cuidado Infanto-juvenil 

Educação na infância “H” 
 

 
Introdução às carreiras de cuidados de 

saúde 
 

Design de interiores 
 

Auxiliares de laboratório de alunos: 
 Alimentos  

Roupas 
 Educação infantil 
Cuidados infantis 

Estudo independente FCS 
 
 

O programa de estudos de Ciências da Família e do Consumidor na Framingham High School é 
reconhecido nos níveis estadual e nacional por sua excelência. Nós oferecemos cursos em todas 
as três áreas principais da Ciência da Família e do Consumidor. Qualquer um dos cursos 
preenche os requerimentos de Artes Práticas para graduação. 
 
Para preparar os alunos para a vida em família, no trabalho e na carreira, nós oferecemos 
oportunidades de seleção de cursos nas áreas de:  Alimentos, Nutrição, Vestimenta e Têxteis, 
Desenvolvimento Humano e Moradia Cada um desses cursos irá desenvolver conhecimentos, 
habilidades, atitudes e comportamentos necessários para: 
 

 Fortalecer o bem-estar de indivíduos e famílias 

 Tornar-se cidadãos e líderes de família, da comunidade e local de trabalho responsáveis 

 Promover nutrição e saúde durante o tempo de vida 

 Administrar recursos para atender as necessidades de indivíduos e famílias 

 Equilibrar a vida pessoal, de casa, familiar e profissional 

 Usar pensamento crítico e criativo para solucionar problemas em ambientes familiares, 
comunitários e de trabalho 

 Administrar com sucesso o desenvolvimento no emprego e na carreira 

 Funcionar eficazmente como fornecedores e consumidores de bens e serviços 

 Apreciar o valor humano e aceitar responsabilidade por suas ações e sucessos na vida 
familiar e profissional 

 
A educação em Ciências da Família e do Consumidor fortalece indivíduos e famílias através da vida 
para gerenciar os desafios de viver e trabalhar numa sociedade global diversa.  Nosso foco único é 
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na família, no trabalho e no inter-relacionamento dos dois. Esperamos que cada aluno aproveite a 
oportunidade de explorar e aprender dentro do nosso departamento durante seu tempo na 
Framingham High School 

 
 
 

FAMÍLIA & CIÊNCIAS DO CONSUMIDOR 
ESCOPO E SEQUÊNCIA 

 
SÉRIES INTRODUTÓRIAS: OS ALUNOS PODERÃO ENTRAR NA SÉRIE EM QUE ESTÃO OU ACIMA DELA 

ÁREAS 9ª SÉRIE 10ª SÉRIE 11ª SÉRIE 12ª SÉRIE 

Cuidados infantis e 
desenvolvimento 

humano 
 

Crescimento e 
desenvolvimento 

infantil ACP 

Psicologia para viver * 
Cuidados infantis * 

Introdução a carreiras de 
saúde 

 Cuidados carreira caminhos 
ACP  

Honras de educação na 
primeira infância 
Saúde da mulher 

Estudo independente * 
Laboratório,  

primeira infância * 
Laboratório, creche * 

Saúde da mulher 

Vestuário e 
têxteis 

Vestuário 1 
Vestuário 
Avançado 

Vestuário Avançado  
Design de moda 

Estudo independente 
Laboratório   

Estudo independente 
Laboratório   

Alimentos e 
nutrição 

Alimentos 1 
 

Habilidades culinárias 
avançadas 

Alimentos do mundo 

Laboratório   Laboratório   

Habitação e 
interiores 

Design de 
interiores 

 

Design de interiores 
avançado 

 

Design de interiores 
avançado 

 

Design de interiores 
avançado 

 

*CRÉDITO DE ESCOLA TÉCNICA DISPONÍVEIS 
 

Caminhos de Carreiras Ao completar todos os cursos da mesma área, o aluno receberá um certificado de conclusão. 
Estes certificados podem ajudar o aluno a entrar programas pós-secundários com conhecimentos e preparação 
avançados para aprender uma carreira na área escolhida. Cada área é interdisciplinar e envolve planejamento 
interdepartamental cooperativo para fornecer oportunidades aos alunos de fazer escolhas planos informados para a 
sua educação futura. 
  
Cuidado e educação infantil:      

(Deve completar pelo menos dois dos seguintes cursos) 

 Crescimento e desenvolvimento infantil 

 Cuidado do Infante e da criança 

 Educação infantil 
     

Estudos familiares e de consumo: 

 Especialidade culinária 

o Alimentos 1 
o Alimentos avançados 
o Alimentos do mundo 

 Especialidade de vestuário 

o Vestuário 1 
o Roupas avançadas 
o Design de moda 

 Especialidade de design de interiores 

o Design de interiores 
o Design de interiores avançado 

 Especialidade em saúde 

o Introdução às carreiras de cuidados de saúde 
o Psicologia para viver 

 
 

 
FAMÍLIA & CIÊNCIAS DO CONSUMIDOR 

Descrição do Curso 
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(Cursos sem nível a não ser que seja indicado) 

 
600 Alimentos 1          .5 crédito 

Este curso é uma introdução aos alimentos e nutrição. Os alunos irão aprender a planejar e preparar alimentos que 
promovem a saúde e seguem as diretrizes da pirâmide de alimentos do Departamento de Agricultura do Estado 
Unidos. Experiências na preparação de alimentos para lanches, refeições e entretenimento são partes integrais 
deste curso. A habilidade necessária para planejar, cozinhar e servir refeições nutritivas será praticada no laboratório 
de alimentos. Nutrição, ciência dos alimentos, tecnologia de eletrodomésticos, tendências de culinária e segurança 
dos alimentos serão o foco de lições e atividades (Curso de semestre aberto às séries 9,10,11,12). 
 
624 Culinária Avançada         .5 crédito 

Este curso é designado aos alunos que gostam do trabalho de preparação dos alimentos e desejam técnicas 
culinárias em maior profundidade. Alunos aprenderão técnicas avançadas de preparação de alimentos, 
armazenamento e serviço enquanto utilizam equipamento avançado e tecnologia de ciência dos alimentos. Eles 
também aprenderão técnicas básicas de negócios e vendas. O foco deste curso será a introdução de artes culinárias 
de nível universitário além da ajuda aos alunos na exploração de escolas e carreiras na indústria culinária, com 
convidados palestrantes de instituições de alimentos e universidades com cursos de arte culinária. Se o tempo 
permitir os alunos visitarão uma universidade. Requisito: Alimentos 1 e recomendação do professor (Curso de 
semestre aberto às séries 10,11,12). 

 
602 Alimentos do Mundo         .5 crédito 

Este curso oferece aos alunos a oportunidade de explorar os costumes e métodos de preparação de comidas 
utilizados em outros países e em regiões do Estados Unidos. Serão estudados alimentos e feriados em vários 
grupos étnicos. Geografia e sua relação com a produção de alimentos e dietas étnicas será explorada. Os alunos 
terão a oportunidade de partilhar e preparar seus pratos étnicos favoritos com colegas e convidados. Requisito: 
Alimentos 1 e recomendação do professor (Curso de semestre aberto às séries 10,11,12). 
 
606 Vestimentas 1         .5 crédito 

Neste curso-projeto os alunos irão aprender as noções básicas de construção de roupas usando moldes industriais e 
máquinas de costurar. A escolha da padronagem, do tecido e o cuidado com o tecido são enfatizados como a base 
para um projeto de costura bem-sucedido. Técnicas de construção básicas serão ensinadas durante o semestre. 
Cada aluno iniciará um portfólio de técnicas de construção. Este portfolio será completado nos cursos subsequentes 
de Vestimentas Avançada e Desenho de Moda, se os alunos decidirem continuar estudando no departamento de 
costura. Um show de moda com os projetos dos alunos acontecerá na primavera (Curso de semestre aberto às 
séries 9,10,11,12). 
 
607 Vestimentas Avançada        .5 crédito 

Este é o curso indicado para os alunos que desejam aprender técnicas avançadas de construção de vestimentas.  
Os alunos irão construir uma vestimenta difícil que incorpora técnicas adequadas ao nível de habilidade do aluno. Os 
alunos também irão continuar o portfólio de técnicas além de preparar e apresentar lições de técnicas avançadas de 
construção.  Será requerida a participação do aluno no Show de Moda anual. Requisito: Vestimenta 1 (Curso de 
semestre aberto às séries 9,10,11,12).  
 
 608 Desenho de Moda         .5 crédito 

Este é um curso avançado designado àqueles que gostam de criar vestimentas da moda com padronagens distintas. 
Os alunos irão selecionar projetos que irão desafiá-los a aprender e aperfeiçoar técnicas de construção, as quais 
serão apropriadas para os níveis de habilidade individuais. Vestimentas históricas assim como o mundo da moda 
moderna serão estudados. Depois de estudar técnicas básicas de desenho de moda, os alunos irão completar um 
projeto de ilustração, o qual mostrará o impacto do estilo, cor e padronagem do tecido da roupa no apelo ao 
consumidor.  Além de continuar a desenvolver o portfólio de técnicas de construção, os alunos irão dirigir e produzir 
o Show de Moda anual do departamento. Requisito: Vestimenta 1 (Curso de semestre aberto às séries 9,10,11,12)  
Aprovado para crédito de Artes Finas. 
 
610 Psicologia para a Vida        .5 crédito 

Uma introdução à psicologia moderna direcionada ao entendimento e desenvolvimento do indivíduo. Áreas a serem 
exploradas incluem o estudo básico da história da psicologia, as escolas de psicologia, relacionamentos sociais, 
saúde mental e os processos básicos do comportamento humano. A psicologia social e suas implicações na família 
e nos indivíduos também será abordada. Conscientização sobre carreiras e o alcance de um desenvolvimento ótimo 
na vida serão abordagens comuns em cada unidade. Eventos atuais e o impacto psicológico dos mesmos no 
indivíduo, família, trabalho e sociedade serão integrados durante o curso. As unidades serão: exploração de 
carreiras, comunicação, escolhas do consumidor, resolução de conflitos, relacionamentos, gerenciamento de 
dinheiro, busca de um emprego e equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Aprovado para crédito de Estudos Sociais 
(Curso de semestre aberto às séries 10,11,12). 
 
614 Decoração de Interiores        .5 crédito 
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Este curso destina-se a ampliar o entendimento dos alunos sobre os conceitos de moradia de forma que eles 
possam selecionar melhor, desenhar com criatividade e viver nas habitações do futuro.  Áreas de ênfase incluem 
desenho de casas, escolhas do consumidor, identificação e seleção de móveis, princípios de decoração e plantas 
originais.  Visitas a lojas de móveis, workshops de desenho e opções de moradias recentemente desenvolvidas na 
comunidade de Framingham irão mostrar aos alunos interessados as opções de carreira no campo. Aprovado para 
crédito de Artes Finas. 
 
612 Crescimento e Desenvolvimento da Criança CP1 * crédito disponível com prep. técnica 1 crédito 

Este curso estuda o crescimento físico, social, emocional, psicológico e intelectual da criança de 0 a 6 anos.  Está 
incluído o estudo da criança em profundidade.  Como resultado deste curso o aluno deve desenvolver um 
entendimento e conhecimento do desenvolvimento infantil e seu legar na unidade familiar.  Através de visitas e 
programas especiais, os alunos terão a oportunidade de observar e interagir com crianças em idades variadas. 
Crianças com necessidades especiais também serão estudadas. Os alunos irão estudar a crescente área de 
Educação da Primeira Infância como uma carreira e terão a oportunidade de participar na articulação da High School 
com universidades locais. Os alunos farão observações formais, farão passeios a creches locais e desenvolverão 
um repertório de atividades criativas para interação com crianças (Curso de ano inteiro aberto às séries 9,10,11,12).  
 
621 Educação da Primeira Infância H       1 crédito 

Este curso destina-se à alunos que completaram com sucesso o Crescimento e Desenvolvimento da Criança. Os 
componentes do curso são: um ano em um ambiente de prática trabalhando com alunos da pré-escola BLOCKS na 
high School; planejamento e ensino de lições usando o Massachusetts Curriculum Frameworks for Early Childhood 
Education; completar 40 revisões de literatura infantil; desenvolvimento de um portfólio profissional do seu trabalho, 
incluindo currículo; completar os requerimentos e aplicação para ser um provedor de cuidados com a criança 
licenciado pelo escritório de Early Education and Care de Massachusetts; adquirir crédito de articulação junto aos 
colégios comunitários locais. Pré-requisito:  Completar com sucesso o curso Crescimento e Desenvolvimento da 
Criança e recomendação do professor (Curso de ano inteiro aberto às séries 11,12)  
 
622 Introdução às Carreiras de Saúde        .5 crédito 

Introdução às Carreiras de Saúde é um componente da área interdepartamental de carreiras de Saúde. O curso foi 
desenvolvido por um time de professores de Ciências da Família e Consumidor, Saúde e Ciências para preparar os 
alunos para o trabalho em carreiras de saúde do século XXI. O objetivo deste curso é introduzir alunos interessados 
a uma variedade de carreiras na área de saúde, requerimentos para admissão nos programas e faculdades e 
expectativas dos que trabalham na área.  Nós estudaremos cuidados de saúde atuais, seguros médicos, 
comportamento para obter sucesso no trabalho, comunicação no ambiente de saúde e a mídia. As unidades incluem 
sistemas do corpo termos médicos, competência cultural e ética médica. Os alunos visitarão faculdades que 
oferecem programas e diplomas numa variedade de opções de carreira. Passeios e palestrantes convidados 
representantes dos centros comunitários de saúde também fazem parte do programa. Os alunos também 
aprenderão a escrever currículos, busca de carreiras/empregos, universidades, entrevistas e aplicações para 
emprego. Os alunos poderão então tomar uma decisão informada quando começarem a busca de universidades e 
carreiras (Aberto às séries 9-12, recomendado como parte da área de carreiras de saúde) . 
 
623 Cuidados com o Bebê e a Criança   1 crédito         

Alunos deste curso examinarão as necessidades especializadas de bebês e crianças pequenas.  Os alunos 
trabalharão em grupos pequenos para planejar e oferecer atividades que promovam o desenvolvimento da 
inteligência, linguagem, exploração física segura e socialização dos pequenos num ambiente de creche.  Os alunos 
estudarão os tipos de programas oferecidos aos bebês e suas famílias e irão focar seu trabalho no desenvolvimento 
de ambientes e currículos otimizados. Os alunos ficarão familiarizados com os regulamentos do EEC 
(Massachusetts Office of Early Education and Care) e usarão esses regulamentos quando estiverem trabalhando 
como assistentes de professor na creche.  Pré-requisito: Completar com sucesso o curso Crescimento e 
Desenvolvimento da Criança e recomendação do professor (Aberto às séries 10,11,12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Departamento de Artes e Dramaturgia 
Christopher Brindley, Diretor do Departamento 
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O objetivo do programa de Artes é treinar alunos de arte realizados e motivados.  Alunos interessados 
devem possuir uma forte ética de trabalho e apreciação pela disciplina artística. O Departamento de 
Artes desafia os alunos criativa e academicamente e aborda cada curso com uma visão de 
aprendizagem prática na esperança de criar alunos com uma paixão vitalícia pelas artes como parte do 
mundo global. 
 
Dentro de estúdios bem equipados, um auditório moderno, salas de música de qualidade profissional e 
laboratórios de teclados, os alunos exploram uma ampla variedade de técnicas e abordagens de arte. Os 
alunos de arte sérios têm a oportunidade de trabalhar em direção à admissão em vários programas 
universitários de arte ao passo que alunos de arte curiosos são introduzidos à um aparato de técnicas 
particulares àquela arte individual. Todos os alunos desenvolvem uma apreciação por todas as formas 
de arte. 
 

Cursos Oferecidos 
Artes: Artes visuais e fotografia  
Música: Instrumental e vocal 
Artes teatrais 
Dança 
 

ART 
Christopher Brindley, Diretor do Departamento 

 

Cursos Oferecidos 
Fundamentos da arte (Studio Arte I) 

Arte 2 
Arte 3 

A.P. Studio Arte 
Artesanato A 
Cerâmica 1 
Cerâmica 2 
Cerâmica 3 

Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografia 1 
Fotografia 2 
Fotografia 3 

Engenharia por design  

 
 
Os cursos de arte oferecem aos alunos a 
oportunidade de aprender sobre e experimentar a 
criação de arte. A ênfase está nos processos 
envolvidos na criação de trabalhos visuais, os 
quais são produzidos utilizando uma grande 
variedade de meios e materiais. Os alunos 
aprendem a classificar os trabalhos de arte por 
período histórico, estilo e gênero e a ver e 
entender os trabalhos dentro de uma perspectiva 
histórica. Os trabalhos de arte dos alunos são 
colocados em exposição na nossa escola e 
comunidade. Os alunos desenvolvem habilidades 
artísticas e adquirem conceitos de apreciação, os 
quais podem ser usados independentemente 
durante a vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES  
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Sequência dos Cursos 
 

 
9ª série 

 
10ª série 

 
11ª série 

 
12ª série 

 
 

Fundamentos da Arte 
Artesanato A 
Cerâmica 1 
Pintura 1 

Fotografia 1 
 

 
Fundamentos da Arte 

Arte 2  
Artesanato A 
Cerâmica 1 
Cerâmica 2 
Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografia 1 
Fotografia 2 
Fotografia 3 

 
 

 
Fundamentos da Arte 

Arte 2  
Arte 3 

Artesanato A 
Cerâmica 1 
Cerâmica 2 
Cerâmica 3 
Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografia 1 
Fotografia 2 
Fotografia 3 

Engenharia por design 

 
Fundamentos da Arte 

Arte 2 
Arte 3 

AP Studio Arte 
Artesanato A 
Cerâmica 1 
Cerâmica 2 
Cerâmica 3 
Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografia 1 
Fotografia 2 
Fotografia 3 

Engenharia por design 

 

ARTES 
Descrição do Curso 

(Cursos sem nível a não ser que seja indicado) 
 

649 Introdução à Arte         .5 crédito 

Este curso serve como entrada para as eletivos de arte futuras. Introdução à Arte é oferecido aos alunos de qualquer 
habilidade artística e preenche a metade do requisito de Arte para graduação. O curso é uma introdução geral ao 
estúdio de arte para o artista iniciante e também oferece aos alunos de arte “sérios” uma fundação para o estudo de 
arte. Ele inclui uma variedade de experiências em desenho, pintura, cartoon e caligrafia, para poder dar ao aluno 
uma base ampla para a expressão pessoal. Elementos e princípios de design comum a todas as artes visuais serão 
enfocados. Estratégias para o entendimento e avaliação de arte histórica e contemporânea também serão 
desenvolvidos (Curso de semestre, aberto às séries 9,10, 11,12). 
 
641 Arte 2 CP1          1 crédito 

Este curso foi planejado para expandir e reforçar as ofertas listadas na Introdução à Arte assim como ajudar o aluno 
a desenvolver uma abordagem mais individualizada à solução de problemas. Maior ênfase será colocada nos 
fundamentos de design relacionados ao desenho, pintura, escultura e gravura como meios de registrar uma 
experiência, relatar uma ideia ou expressar um sentimento. Exposição a uma variedade de artistas e estilos irá 
fornecer o conhecimento necessário para completar murais grandes em grupo.  Esta exposição irá oferecer métodos 
adicionais de comparação crítica e melhor compreensão dos trabalhos de arte históricos e contemporâneos. Este 
curso preenche o requerimento de artes.  Requisito: Introdução à Arte ou Pintura 1 (Curso de ano inteiro aberto às 
séries 10,11,12). 
 
644 Arte 3 H         1 crédito 

Este curso de nível avançado se apoia nas experiências de Introdução à Arte e Arte 2. Com uma base forte nos 
elementos e princípios de design, os alunos serão desafiados a desenvolver suas habilidades em desenho, pintura, 
gravura, colagem, escultura e meios mixos. Começando com o estudo dos principais movimentos na história da arte, 
os alunos irão expandir a amplitude de suas expressões pessoais através de projetos como retratos, estudos de 
figuras, abstração e paisagens. Requisito: Arte 2, revisão do portfólio (Curso de ano inteiro aberto às séries 11,12). 
 
645 AP Estúdio de Arte         1 crédito 

Este curso é oferecido aos sêniores que são sérios alunos e desejam preparar um portfólio de arte para crédito 
universitário de Colocação Avançada. Cursado em adição à Arte 4, este curso permite tempo independente de 
estúdio para a produção de um portfólio em Desenho, 2-D Design ou 3-D Design. Os alunos produzem pelo menos 
24 peças, 12 das quais são uma concentração particular, personalizada. Alunos irão submeter seus trabalhos ao 
Comitê universitário no início de maio. Requisito Arte 3, revisão do portfólio (Curso de ano inteiro aberto apenas à 
12ª série). 
 
651 Artesanato A         .5 crédito 
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Este curso oferece uma introdução geral aos elementos de design relacionados ao campo do artesanato. Os alunos 
aprenderão as técnicas e habilidades básicas necessárias para trabalhar com criatividade e espontaneidade com 
fibra, tinta, argila estêncil, contas, pasta de papel e encadernação. Artesanato tradicional de várias culturas será 
investigado (Curso de semestre, aberto às séries 9, 10, 11,12). 
 
630 Cerâmica 1           .5 crédito 

Este é um curso introdutório prático de cerâmica. Os alunos serão introduzidos às técnicas básicas manuais e de 
torno, e aprender os processos fundamentais de texturização, vitrificação e queima. Após se tornar familiarizado com 
as propriedades únicas da argila, os alunos irão aprender a fazer canecas, vasos, potes e outros objetos funcionais. 
Peças esculturais também serão exploradas (Curso de semestre, aberto às séries 9, 10, 11,12). 
  
631 Cerâmica 2          .5 crédito   

Alunos neste curso são desafiados com problemas mais complexos na medida em que vão adicionando 
conhecimento às técnicas aprendidas em Cerâmica 1. Vasos, recipientes e outros objetos funcionais mais 
complexos serão criados assim como peças esculturais. Requisito: Cerâmica 1 (Curso de semestre, aberto às séries 
10, 11,12). 
 
632 Cerâmica 3 ACP         .5 crédito   

Este curso é projetado para alunos com um forte interesse em cerâmica e design 3-D. Os alunos são incentivados a 
trabalhar de forma mais independente e a encontrar a sua própria voz. Os alunos irão aprimorar suas técnicas e 
desenvolver habilidades em projetos funcionais e esculturais. Não limitado a argila, a arte 3-D que faz com uma 
variedade de meios será incentivada. Pré-requisito: cerâmica 2 (Curso semestral, aberto às séries 11, 12) 
 
655 Pintura 1                                                                   .5 crédito 

Esta é uma classe introdutória para alunos que desejam aprender técnicas de pintura enquanto aprendem sobre cor, 
design, textura e os outros elementos de arte. Eles irão trabalhar com têmpera, acrílico e aquarela para criar vários 
projetos de pintura incluindo natureza morta, paisagem e autorretrato. Os alunos irão aprender a avaliar arte 
criticamente e serão expostos aos trabalhos e estilos de pintores através da história. Este curso preenche o 
requerimento de artes (Curso de semestre, aberto às séries 9, 10, 11,12). 
 
635 Pintura 2                                                                   .5 crédito 

Usando o conhecimento e a experiência adquiridos em Pintura 1 ou curso similar, os alunos irão trabalhar para 
desenvolver seu estilo individual de pintura. Eles desenvolverão projetos experimentando com várias técnicas e 
meios. Os alunos aprenderão a esticar e preparar a tela e trabalharão com tinta a óleo e meios mixos além de 
acrílico e aquarela. Projetos refletirão a exploração pessoal de ideias e experimentação com materiais e a 
incorporação de alguns dos estilos de pintores através dos tempos. Este curso preenche o requerimento de artes. 
Requisito: Pintura 1 ou Introdução à Arte (Curso de semestre, aberto às séries 10, 11,12).  
 
636 Pintura 3          .5 crédito 

Usando o conhecimento e experiência adquiridos em Pintura 2, os alunos trabalharão para expandir seu estilo 
individual de pintura. Eles irão explorar projetos e aprofundar o entendimento das técnicas e meios. Os projetos 
refletirão a exploração pessoal de ideias e experimentação com materiais e a incorporação de alguns dos estilos de 
pintores através dos tempos. Trabalho independente é requerido dos membros deste curso. Este curso preenche o 
requerimento de artes. Requisito: Pintura 2 ou Introdução à Arte (Curso de semestre, aberto às séries 10, 11,12).  
 
545 Fotografia 1                      .5 crédito  

Este curso aborda tanto os conceitos da fotografia preta e branca com filme 35mm quanto a fotografia digital. Os 
controles da câmera, f-stops, velocidade de abertura, velocidade do filme são explicadas e a importância da 
exposição correta é demonstrada.  As habilidades incluem composição, revelação e impressão de filme tanto nos 
quartos escuros tradicionais quanto nos digitais. Habilidades com a câmera são incorporadas neste curso através de 
uma variedade de trabalhos incluindo sombra e luz, ângulos alternativos, profundidade de campo, ação e 
movimento, retratos e autorretratos e exposições múltiplas (Curso de semestre, aberto a todas as séries).  
 
 546 Fotografia 2                                              .5 crédito  

Este curso intermediário adiciona aos fundamentos aprendidos em Fotografia 1. Os alunos exploram os aspectos 
técnicos, artísticos e comerciais da fotografia através de trabalhos criativos incluindo propaganda, retrato, 
fotojornalismo, documentário, arte e fotomontagem. Este curso inclui técnicas de flash na câmera e fora dela, uso de 
estúdio e técnicas de câmera avançadas. Fotos com filme ou digital são exploradas e as técnicas de quarto escuro 
digital com uma variedade de software são usadas para promover a fotografia dos alunos e na produção de portfólio 
e projetos. Alunos irão exibir seus trabalhos e produzir um portfólio de imagens. O livro de fotos A Day in the Life of 
FHS será produzido com projeto de grupo (Curso de semestre, aberto a todas as séries).  
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 547 Fotografia 3            .5 crédito  

Este curso oferece ao aluno de fotografia avançado uma base sólida na teoria e prática de fotografia. A ênfase é 
tanto na técnica quanto na expressão artística desde a captura de imagem até a impressão. A integração da 
habilidade técnica com a expressão estética é enfatizada junto com técnicas avançadas de estúdio e equipamento 
digital. Um projeto baseado em um tema individual será designado e os alunos irão adquirir as habilidades 
necessárias para criar seu próprio corpo de trabalho. Este curso ajuda os alunos a identificar e atingir objetivos 
profissionais através do entendimento da preparação profissional necessária para estabelecer-se em uma área 
particular da carreira. Os alunos exibirão seus trabalhos e produzirão um portfólio de imagens (Curso de semestre 
aberto as séries 11, 12). Pré-requisito:  Fotografia 1 e Fotografia 2.  
 
 
585 Engenharia por design H       1 Crédito 

Este curso reúne ciência, tecnologia, matemática e as artes através de uma lente de engenharia.  Os alunos 
utilizarão o processo de projeto de engenharia para solucionar uma série de desafios.  O processo de design de 
engenharia pede aos alunos que identifiquem uma necessidade, pesquisem o problema, desenvolvam soluções 
possíveis, selecionem uma solução promissora, construam um protótipo, testem, avaliem e projetem novamente 
conforme necessário. Possíveis projetos incluem a construção de uma ponte, a construção de um instrumento 
musical, criando um strandbeest (Wind Walker), projetando uma escultura cinestésica e outros grandes desafios de 
engenharia. Os palestrantes convidados, incluindo artistas, cientistas e engenheiros, acrescentarão sua própria 
experiência no mundo real para aprimorar a aprendizagem.  Os alunos vão ganhar exposição a software e 
tecnologias padrão do setor (por exemplo, Simulink, CAD, programação de computador).  Obrigatório: conclusão 
bem-sucedida de álgebra 2 e química (75% ou superior).  Qualquer nível introdutório Visual arte curso (curso de ano 
inteiro, aberto a séries 11 e 12). 
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MÚSICA 
Christopher Brindley, Diretor do Departamento 

 
Cursos Oferecidos 

 

Teoria da música 1 H 
Teoria da música 2 AP 

Banda 
Coro de concerto 
Piano/teclado I 
Piano/teclado II 

Técnicas de violão iniciais 
Orquestra 

Teatro musical 1 
Teatro musical 2 

 

 
 

O estudo da música contribui 
positivamente para a qualidade de 
vida de todos os alunos. Os alunos 
têm a oportunidade de expressar-se 
criativamente por voz ou instrumentos 
e podem adquirir conhecimento de 
notas, composição e tradições de 
apresentação as quais irão assisti-los 
a tocar, criar e apreciar música 
independentemente por toda sua vida.  
As nossas variadas organizações 
musicais são contribuidoras 
importantes para a vida musical da 
nossa escola e comunidade. 

 
Música 

Sequência dos Cursos 
 

 
9ª série 

 
10ª série 

 
11ª série 

 
12ª série 

 
Banda 

Orquestra 
Coro 

Violão 
Teclado 1 
Teclado 2 

 

 
Banda  

Orquestra 
Coro 

Violão 
Teclado 1 
Teclado 2 

Teoria musical 1 H 
Teoria musical 2 AP 

 

 
Banda  

Orquestra 
Coro 

Violão 
Teclado 1 
Teclado 2 

Teoria musical 1 H 
Teoria musical 2 AP 

 

 
Banda  

Orquestra 
Coro 

Violão 
Teclado 1 
Teclado 2 

Teoria musical 1 H 
Teoria musical 2 AP 

 

 
MÚSICA 

Descrição do Curso 
  (Cursos sem nível a não ser que seja indicado) 

 
662 Banda ACP          1 crédito 

Este curso é um conjunto de música instrumental aberto a alunos que tocam instrumentos em banda das séries 10-
12. Os alunos usam o conhecimento aprendido na escola média e na 9ª série. A temporada de concertos incluirá 2 
performances (dezembro e maio), além de um festival de bandas MICCA (março) e a possibilidade de outras 
performances comunitárias. A participação em todas as performances é necessária. Este curso cumpre a exigência 
das belas artes (Curso de ano completo aberto a alunos nas séries10, 11 e 12). 
  
699 Teoria da música 1 H        .5 crédito 

Este curso é para alunos qualificados que estão interessados na mecânica da música. Os alunos aprendem a teoria 
básica que conduz à voz e canto. Este curso cumpre uma exigência das artes plásticas. Embora este curso seja de 
1 semestre, os alunos devem passá-lo para avançar ao semestre 2 e receber crédito AP (curso semestral, aberto às 
séries 10, 11, 12). 
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665 Teoria musical 2 AP         1 crédito 

Este curso acelerado é para alunos qualificados que concluíram com sucesso a teoria da música 1. A ênfase do 
curso é em compor obras originais, análise, e projetos estruturais da composição da música. Os alunos também 
estão preparados para o exame de colocação avançada em teoria musical. Este curso cumpre a exigência das belas 
artes. Os alunos devem completar a teoria da música 1 como pré-requisito. Este curso será ministrado pelos 
professores vocais e instrumentais (Curso de ano completo, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
678 Coral da Framingham High School ACP      1 crédito 

Este curso é para todas as séries interessadas em se tornar melhores cantores corais e de solo. Os alunos 
aprenderão teoria básica da música, movimento, canto da vista, e como fazer parte de um conjunto coral. Ambos os 
trabalhos padrão e populares estão incluídos. Os alunos serão incentivados a aprender solos e aprenderão sobre a 
história do teatro musical nos Estados Unidos. O coro cantará nos concertos de inverno, Pops e Festival de corais. A 
participação em todos as performances programadas é exigida. Este curso cumpre a exigência das belas artes 
(Curso de ano completo, aberto às séries 9, 10, 11,12). 
 
673 Banda calouro ACP         1 crédito 

Este curso de música instrumental foi feito para músicos da 9ª série em transição do cenário da banda do ensino 
médio. O objetivo essencial desse curso é de fazer uma transição entre a escola fundamental II e a escola média, 
onde os alunos vão de ter música uma vez por semana, 5 vezes por ciclo. Igualmente introduzirá alunos a um nível 
mais difícil de literatura do concerto de banda, sem ter que fazer o salto à literatura apropriada para classes 10-12. 
Ao final do curso, os alunos vão se sentir confortável juntando alunos mais velhos para a banda na décima série. 
Como a banda de 10-12, a temporada de concertos incluirá 2 performances (dezembro e maio), bem como a opção 
para a competição em um festival de banda MICCA (março), bem como outras performances da Comunidade. A 
participação em todas as performances é necessária. Este curso cumpre a exigência das belas artes (Curso de ano 
inteiro, aberto a 9ª série). 
 
674 Técnicas de violão iniciantes ACP       .5 crédito 

O curso está aberto a qualquer aluno que deseje aprender a tocar violão. Os alunos aprenderão a tocar notas 
únicas, acordes básicos e técnicas comuns de dedilhação. Além da violão, os alunos também aprenderão a teoria 
básica da música, incluindo notas e escalas. Este curso também dará aos alunos alguns antecedentes na história da 
violão e usos atuais na música popular. Haverá tarefas de reprodução e escrita. Há a possibilidade de um requisito 
de desempenho após a escola para este curso (Curso semestral, aberto às séries 9-12). 
 
669 orquestra ACP         1 crédito 

A orquestra é um conjunto para alunos que têm alguma experiência tocando um instrumento de cordas ou vento 
(violino, viola, violoncelo, cordas graves, clarinete, flauta, trompete, etc). Os fundamentos da técnica da corda e da 
leitura da música são forçados. A literatura orquestral de todos os períodos de composição é usada para construir 
repertório para programas ao longo do ano. Ocasionalmente, haverá compromissos escolares para performances 
escolares e comunitárias. A participação em todas as performances é necessária. Este curso cumpre a exigência 
das belas artes (Curso de ano inteiro, aberto às séries 9-12). 
 
676 teclado de piano I ACP        .5 crédito 

Utilizando o laboratório de teclados do departamento de música, os alunos aprenderão os elementos básicos da 
teoria musical que estão envolvidos na reprodução do piano. Os alunos vão trabalhar em seus próprios ritmos e ser 
exposto a vários tipos de literatura de piano abrangendo o renascimento para épocas clássicas.  As atribuições de 
pesquisa incluirão diferentes estilos, compositores, pianistas, pedagogos, forma musical e perspectiva histórica.  Os 
alunos serão esperados para praticar fora da classe, embora um teclado de piano não é um requisito para estar na 
classe. Os alunos serão obrigados a participar em performances agendadas fora da classe (Curso semestral, aberto 
às séries 9-12) 
 
677 teclado de piano II ACP        .5 crédito 

Piano Keyboard II é para os alunos de piano mais avançados. Os alunos trabalharão em seu próprio ritmo utilizando 
o laboratório de teclados do departamento de música. Eles vão aprender mais avançadas técnicas de tocar piano, 
frasear, e estilos diferentes. Os alunos serão expostos à literatura de piano das épocas clássica, romântica e 
moderna. Os alunos vão estudar Ragtime e peças de jazz. As atribuições de pesquisa incluirão diferentes estilos, 
compositores, pianistas, pedagogos, forma musical e perspectiva histórica. Os alunos serão esperados para praticar 
fora da classe, embora um teclado de piano não é um requisito para estar na classe. Alunos que não tomaram 
teclado de piano preciso de permissão do professor. Os alunos serão obrigados a participar em performances 
agendadas fora da classe (Curso semestral, aberto às séries 9-12). 
 
Extra curricular: 
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Banda de jazz, banda marcial, conjunto de percussão, apresentação de coral, A Cappella masculino, A Cappella 
feminino. 
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ARTES TEATRAIS 
Christopher Brindley, Diretor do Departamento 

 
Cursos Oferecidos 

 
 

Atuação I 
Atuação II 

Teatro para audiências jovens 
Teatro para a mudança social 

Teatro musical I 
Teatro musical II 

Atuação e estudo de peças I H 
Atuação e estudo de peças II H 

Atuação avançada H 
 
 
 
 
 
 
O programa de Artes Teatrais apresenta 
uma oportunidade para o aluno de 

teatro, assim como o novato, de 
aprender e apreciar os elementos do 
teatro tanto atuando como apoiando à 
arte. Os alunos irão investigar o teatro 
através de experiências em performance, 
avaliação, estudo e exercícios teatrais. 
Uma apreciação positiva do teatro, 
autoconsciência e auto crescimento são 
alguns dos muitos blocos de construção 
do programa. A Companhia de Drama 
também realiza cinco produções de 
palco a cada ano incluindo uma peça no 
outono, uma peça para o festival 
estadual, um musical, Uma Noite de 
Peças Originais e um cabaret produzido 
por alunos as 12ª séries. 

 
 

Artes Teatrais 
Sequência do Curso 

 
9ª série 

 
10ª série 

 
11ª série 

 
12ª série 

Atuação I 
Atuação II 

Teatro musical I 
Teatro musical II 

 

Atuação I 
Atuação II 

Oficina da atuação A 
Oficina da atuação B 

Teatro musical I 
Teatro musical II 

 
 
 
 
 

Atuação I 
Atuação II 

Atuação e estudo de peças I 
Atuação e estudo de peças II 
Teatro para audiências jovens 
Teatro para a mudança social 

Teatro musical I 
Teatro musical II 

 
 
 
   

Atuação I 
Atuação II 

Atuação e estudo de peças I 
Atuação e estudo de peças II 
Teatro para audiências jovens 
Teatro para a mudança social 

Teatro musical I 
Teatro musical II 

Atuação avançada 
 

 

 
Artes Teatrais 

Descrição do Curso 
  (Cursos sem nível a não ser que seja indicado) 

 

 
680 Atuação I ACP                    .5 crédito 

O formato de oficina avançada tem o intuito de desenvolver e fortalecer a atuação, observação e habilidades 
auditivas, através de exercícios em movimento criativo, improvisação, dramáticos criativos, pantomima e exercícios 
de teatro. O foco central desta classe de nível inicial é construir um conjunto dentro da classe e começar a refletir 
sobre nossos próprios recursos internos como um ator e construir habilidades de apresentações solo. A estrutura da 
classe é dividida em 75% de pé e 25% sentado! Texto: Palco e a escola. Este curso cumpre as exigências das belas 
artes (Curso semestral, aberto às séries 9, 10, 11, 12). 
 
681 Atuação II ACP         .5 crédito 
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O objetivo final é que o ator possa utilizar seu corpo da forma mais expressiva, específica, comunicativa e 
Imaginadora possível. A classe vai trabalhar através de uma série de projetos, cada um construindo sobre as ideias 
e descobertas de um antes dele. A classe é baseada em laboratório e interativa; os alunos são convidados a 
trabalhar juntos em projetos em pares ou grupos, observar regularmente o trabalho de cada um e engajar-se 
ativamente em discussões sobre as ideias, questões, soluções e descobertas que são exploradas ao longo do 
semestre. Os alunos terão performances de classe no final de cada unidade. Os alunos serão obrigados a participar 
no desempenho público de uma peça de um ato à noite. 
Pré-requisito:  Atuação I (curso semestral, aberto às séries 9, 10, 11, 12). 
 
691 Atuação e estudo de peças I H       .5 crédito 

O formato da oficina continua nesta classe destinada ao aluno sério de Atuação.  Usando os fundamentos ensinados 
em Atuação Eu e II o ator irá analisar, pesquisar e realizar cenas representativas de vários gêneros e períodos na 
história do teatro.  Obras a serem estudadas e realizadas incluem teatro grego através do teatro dos 19

th
 Século.  

Gêneros incluem Shakespeare Atuação, Comédias francesas e 19
th

 Realismo do século.  Os exercícios da sala de 
aula focalizam no ator físico e vocal.  Atividades fora de classe podem incluir oportunidades de desempenho e o 
estudo e revisão de um jogo profissional. Pré-requisito: dois semestres de Atuação aulas (curso semestral, aberto às 
séries 11, 12). 
 
692 Atuação e estudo de peças II H       .5 crédito 

Usando as técnicas dominada em Atuação e os atores alunos do Estudo de peças I expandirão seu treinamento 
para incluir os ensinamentos de Stanislavski. A ênfase será colocada na memória emocional e sensorial ao criar um 
caráter inteiramente desenvolvido e em preparar dois monólogos clássicos. Os alunos projetarão sua carteira 
pessoal do teatro que incluirá dois Monologues de contraste clássicos, um resumo do ator e uma indicação e uma 
reflexão pessoais. Os workshops incluem técnicas eficazes de make-up, design inicial, oficinas de monólogo e 
técnicas eficazes de audição. Pré-requisitos: Atuação e Estudo de peças (classe semestral, aberta às séries 11, 12). 
 
695 avançado Atuação H         1 crédito 

Avançado Atuação os alunos estarão envolvidos no desenvolvimento do artista de teatro contemporâneo. Ator, 
diretor, designer e dramaturgo. Os alunos desenvolverão o ofício do ator explorando Atuação técnicas que 
desenvolvem os recursos básicos do ator do corpo, mente e voz. Atuação formação destina-se a prepará-los para 
audições universitárias, testes bolsa de estudos, e audições Festival. Os alunos também irão explorar o jogo 
escrevendo através da escrita de um jogo de um ato, vários jogos de 10 minutos e o desenvolvimento de um jogo 
para o desempenho final. O trabalho do jogo da escrita igualmente conduzirá à submissão às competições do 
dramaturgia. Os alunos vão estudar direção e design usando peças originais geradas em sala de aula. Todos os 
alunos estarão envolvidos em todas as áreas de produção e desempenho.  Este curso atende as belas artes ou 
artes práticas crédito. Pré-requisitos: Atuação e Estudo de peças I e Atuação e Estudo de peças II (curso de ano 
completo, aberto à 12ª série). 
 
696 Teatro para o público jovem ACP                  .5 crédito 

Durante este workshop de desempenho um curso, os alunos vão ganhar insights sobre as filosofias, propósitos e 
processos de desenvolvimento de teatro para jovens e jovens públicos. O curso explorará o ensino de drama para a 
juventude, elaborando e adaptando histórias, Atuação estilos e técnicas, e design de produção e gestão. A classe 
culminará em uma produção totalmente realizada, produzida e realizada pelos alunos, para as populações do ensino 
fundamental e médio. 
Pré-requisito: Atuação 2 ou teatro musical II (curso semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
698 Teatro por mudança social ACP                                          .5 crédito 

Durante este curso de performance Workshop B os alunos investigarão Augusto Boal e o teatro dos oprimidos. Ao 
explorar as ferramentas necessárias para criar o Teatro por mudança social. Os alunos começarão elementos de 
design simples, pesquisa um tópico pertinente e sensível ao tempo para trazer para o palco e preparar uma 
produção de estúdio para turnê. As performances serão agendadas em locais de Framingham local e incluirá 
workshops e sessões de conversação em todas as performances.   Aprenda a usar o poder do teatro para afetar a 
mudança social. Todos os alunos estarão envolvidos em todas as áreas de produção e desempenho. Pré-requisito: 
teatro musical II ou Atuação 2 (curso semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
684 Teatro musical I ACP                    .5 crédito 

Este curso é projetado para o aluno de nível de desempenho que quer trabalhar no teatro musical. O aluno lida com 
alguns elementos de desempenho, cantando e movimento de palco/dança, como exigido para gêneros específicos 
do teatro musical. O curso incidirá sobre as várias contribuições de muitos compositores/compositores de letras do 
palco da Broadway, incluindo notáveis como Cohan, Friml, Kern, Herbert, Rodgers, Hammerstein, Berlim para citar 
alguns. Uma sessão de aula ocasional será dedicada à prática vocal, dança e a visualização ou estudo de roteiros 
de comédia musical. Os alunos também estudarão as primeiras influências históricas do teatro musical americano. 
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Atuação as técnicas Song serão ensinadas através de sessões de revisão do período de bloqueio e culminarão em 
um teatro musical. Este curso é ministrado pela equipe de música e teatro Artes. Este curso cumpre a exigência das 
belas artes.  Os alunos serão obrigados a participar no desempenho agendado fora da classe (Curso semestral, 
aberto às séries 9, 10, 11, 12). 
 
 
 
685 Teatro musical II ACP                                                                                        .5 crédito 

Este curso é uma continuação do teatro de música I com uma ênfase mais forte no desempenho. Os alunos 
estudarão equipes de compositores da era dourada do teatro musical até hoje. Os musicais estudados incluem: 
Oklahoma, história de West Side, E Cabaré. Os alunos vão continuar a sua compreensão do desempenho da 
música e desenvolvimento de caráter que culmina em uma Revue ou pequena produção musical. 
Os alunos serão obrigados a participar em performances agendadas fora da classe (Curso semestral, aberto às 
séries 9, 10, 11, 12). 
 
Extracurriculares: A companhia de drama se reúne nas tardes de segunda-feira no teatro e conceberá três 

produções principais que podem incluir um musical, uma peça e uma entrada na competição 
Massachusetts Educational Theatre Guild’s One Act anualmente. Esta organização de execução estudantil 
também promove e apoia o teatro em nossas três escolas de ensino médio, faz uma viagem anual para 
Nova York ou outro destino para ver o teatro profissional e produz um cabaret sênior como parte da noite 
de premiação anual realizada em maio. 

 
DANÇA 

Christopher Brindley, Diretor do Departamento 
 

Cursos Oferecidos 
Introdução à dança 

Companhia de dança avançada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este currículo contemporâneo é 
projetado para incorporar o movimento e 
vocabulário de ambos os recursos 
estabelecidos e relevantes para a 
formação de um dançarino e 
desenvolvimento. O uso de peso, 
espaço, música e dinâmica são 
abordados em um ambiente explorativo e 
disciplinado. Criatividade e discussão 
são encorajadas em uma atmosfera 
focada e desafiadora. 
 

672 INTRODUÇÃO À DANÇA         .5 crédito 

Introdução à dança fornece uma visão geral de dança para os alunos a dançar como uma disciplina. Os alunos se 
familiarizam com a técnica básica no balé, moderno, jazz e torneira, bem como uma consciência física que é crítico 
ao longo de suas vidas.  Ganhar habilidades de movimento e encontrar confiança através do movimento são um 
foco desta classe.  Nenhuma experiência de dança anterior é necessária. Este curso pode ser usado para educação 
física crédito para juniores e alunos do último ano. Aberto às séries 10-12. Um semestre. Pode ser repetido para 
créditos em Belas Artes somente. 
 
646 FHS COMPANHIA DE DANÇA AVANÇADA/COREOGRAFIA    .5 crédito 

A companhia de dança da FHS faz parte do departamento de belas artes e de atuação que desenvolve abordagens 
profissionais para ensaios e performances. Os alunos estão expostos a uma variedade de estilos, coreógrafos, 
repertório e música. A exploração do processo e essência da forma de arte ajuda os alunos a desenvolver 
habilidades técnicas, arte e um escopo mais amplo de vida como cidadãos-artistas-atletas em uma comunidade 
global. Performances oferecem uma grande oportunidade e exposição para os alunos a experimentar o que é como 
fazer parte de grandes produções, trabalhando ao lado de equipe técnica e de produção, músicos e clientes. Além 
de desenvolver técnicas de desempenho, cada aluno será obrigado a coreografar uma dança para que a classe 
realize no final do curso. A experiência da dança e ou o treinamento são exigidos. Aberto apenas para Juniors e 
Seniors. Este curso pode ser usado para educação física crédito. 
 
Extra curricular: A companhia de drama se nas reúne tardes de segunda-feira no teatro para conceber três 
produções principais que podem incluir um musical, uma peça e uma entrada na competição Massachusetts 
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Educational Theatre Guild’s One Act anualmente. Esta organização de execução estudantil também promove e 
apoia o teatro em nossas três escolas de ensino médio, faz uma viagem anual para Nova York ou outro destino para 
ver o teatro profissional e produz um cabaret sênior como parte da noite de premiação anual realizada em maio.   
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SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA 
Michael Foley, Diretor do Departamento 

 
Cursos Oferecidos 

 
 Atividade fitness    Aptidão para a vida   Ascensão e brilho fitness 
 Esportes de equipe competitivos  Educação em saúde   Educação esportiva 
 Dança fitness    Atividades vitalícias   Psicologia esportiva 
 ESL saúde    Baixa aptidão do impacto   Força e condicionamento 
 Fisiologia do exercício   Aptidão pessoal    Yoga 

Ioga 2    Introdução à dança *  Companhia de dança/coreografia * 
 

 
O programa de educação física e saúde na Framingham High School é projetado para oferecer aos alunos uma 
variedade de atividades que promoverão os principais conceitos do quadro curricular de saúde integral de 
Massachusetts. Esses conceitos fundamentais são a alfabetização em saúde, habilidades saudáveis de autogestão 
e promoção da saúde. Através do ensino coordenado de educação em saúde e educação física, esses conceitos 
fundamentais são alcançados. Cada disciplina tem uma responsabilidade delineada de abordar certas normas 
dentro das quatro vertentes do quadro sanitário: saúde física, saúde social e emocional, segurança e prevenção, e 
saúde pessoal e comunitária.  
 
Através das ofertas de saúde e educação física, os alunos ganharão o conhecimento e as habilidades necessárias 
para realizar uma variedade de atividades físicas e conhecerão as implicações e compreenderão os benefícios do 
envolvimento em atividades físicas ao longo da vida. Os alunos aprenderão informações factuais e desenvolverão as 
habilidades necessárias para fazer escolhas informadas e aplicá-las a situações diárias. Os alunos se engajarão na 
promoção de um ambiente de aprendizado positivo dentro de cada classe, enquanto compreendem os benefícios de 
manter essa atitude em seu estilo de vida diário.  
 
O programa eletivo saúde e educação física vai enriquecer e completar a carreira de um aluno em 
Framingham. Através do nosso programa eletivo os alunos têm a oportunidade de desenvolver áreas de 
interesse e tornar-se expostos a uma concorrência saudável, consciência pessoal, e futuro sucesso 
acadêmico. 

 

 
Educação Física 

Sequência do Curso 
 

9ª série 10ª série 11ª série 12ª série  

Atividade fitness 
Fitness para a vida 

Fitness de baixo impacto 

Educação em saúde 
 

Esportes de equipe competitivos 
Dança fitness 

Fisiologia do exercício 
Atividades vitalícias 

Aptidão pessoal 
Ascensão e brilho fitness 

Educação esportiva 
Psicologia esportiva 

Força e condicionamento 
Yoga 
Ioga 2 

Introdução à dança * 
Companhia de dança/coreografia* 

Esportes de equipe competitivos 
Dança fitness 

Fisiologia do exercício 
Atividades vitalícias 

Aptidão pessoal 
Ascensão e brilho fitness 

Educação esportiva 
Psicologia esportiva 

Força e condicionamento 
Yoga 
Ioga 2 

Introdução à dança * 
Companhia de dança/coreografia* 
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SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA 
Descrição do Curso 

  (Cursos sem nível a não ser que seja indicado) 

 
 
Saúde e educação física é um requisito de quatro semestres para todos os alunos. Os alunos vão ter um semestre de 
educação física seus caloiros, Júnior e sênior anos. Os alunos da 10ª séries terão educação em saúde. Os alunos devem 
alcançar uma nota que os satisfatória, a fim de receber o apropriado créditos para a formatura na Framingham High School. 
Um total de 1.5 créditos em educação física e .5 em educação em saúde, totalizando 2.0 créditos para a graduação. 
 
Cada um dos cursos a seguir é um curso semestral, que os alunos são obrigados a tomar para cumprir sua exigência de 
quatro semestre. Não haverá repetição de qualquer oferta para cumprir a exigência. Os cursos eletivos designados cumprirão 
os requisitos de graduação. 

 
730 Fitness para a vida - 9ª série         .5 crédito 

O programa de fitness é um curso semestral que oferece aos alunos atividades de criação de equipes, aulas de 
grupo cooperativo, a importância da flexibilidade e nutrição, e estão expostos a máquinas musculares e 
cardiovasculares dentro do Wellness Center. Os alunos compreenderão a diferença entre aptidão relacionada à 
saúde e habilidade e compreenderão a importância de como a melhoria afetará sua vida diária.  Os alunos vão 
aprender as funções básicas da nutrição e como quebrar um rótulo de alimentos, bem como aprender a importância 
da composição corporal e como ele é medido.  Além disso, ao incorporar o programa FitnessGram em nosso 
currículo, os alunos verão a progressão da sua aptidão, enquanto compreendem a importância e o benefício da 
atividade ao longo da vida e das escolhas saudáveis. 
 
739 Atividade fitness - 9ª série        .5 crédito 

As informações apresentadas neste curso serão as mesmas informações apresentadas no fitness for Life. Os alunos 
que preferem realizar sua aptidão através da participação em atividades fora do centro de bem-estar devem 
selecionar este curso. 
 
746 Fitness de baixo impacto - 9ª série        .5 crédito 

As informações apresentadas neste curso serão as mesmas informações apresentadas no fitness for Life. Esta 
classe vai direcionar os alunos que querem se concentrar em benefícios nutricionais, exercício aeróbico de baixo 
impacto, automotivação e definição de metas para melhorar a sua saúde geral. Uma referência é necessária para 
ser inscrito nesta classe. 

 
735 Educação em saúde - 10ª série       .5 crédito 

O programa de educação em saúde fornece aos alunos o conhecimento e as habilidades necessárias para tomar 
decisões informadas e auxiliá-los na liderança de estilos de vida saudáveis. A instrução da sala de aula da saúde 
consistirá na introdução às áreas da saúde (físicas, sociais, emocionais, intelectuais e espirituais), habilidades de 
comunicação, cancros, tendo uma consciência sobre relacionamentos saudáveis e insalubres, sexualidade 
educação, discussões em torno da saúde mental e vida livre de substâncias. Os alunos aprenderão maneiras de ser 
um auto defensor e proativo, bem como ter conhecimento sobre suporte/recursos na escola e dentro da 
Comunidade. 
 
895 Educação em saúde ESL         .5 crédito 

O programa de educação em saúde fornece aos alunos o conhecimento e as habilidades necessárias para tomar 
decisões informadas e auxiliá-los na liderança de estilos de vida saudáveis. A instrução da sala de aula da saúde 
consistirá na introdução às áreas da saúde (físicas, sociais, emocionais, intelectuais e espirituais), habilidades de 
comunicação, cancros, tendo uma consciência sobre relacionamentos saudáveis e insalubres, sexualidade 
educação, discussões em torno da saúde mental e vida livre de substâncias. Os alunos aprenderão maneiras de ser 
um auto defensor e proativo, bem como ter conhecimento sobre suporte/recursos na escola e dentro da 
Comunidade. O curso de educação em saúde ESL paralelo ao currículo de saúde geral com modificações em 
relação aos níveis dos alunos de proficiência em língua inglesa. (Curso semestre 2, aberto a alunos de ESL, nível 2, 
das séries 11, 12) 
 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ELETIVOS 

O departamento de saúde e educação física da High School de Framingham continua a oferecer um extenso 
programa eletivo.  
Aprovação final do Cursos oferecidos será feita pelo departamento de saúde e educação física chefe após 
cuidadosa consideração de interesse estudantil, financiamento, pessoal e necessidades de instalações. 

 
729 Fitness levante-se e brilhe         .5 crédito 

Esta aula será oferecida antes da escola de 6-7 da manhã. Esta classe é para que os alunos melhorem em todas as 
áreas de sua aptidão pessoal; força muscular, resistência muscular, composição corporal, resistência cardiovascular 
e flexibilidade. Os alunos participarão de uma variedade de atividades e unidades, incluindo: Yoga, treinamento 5K, 
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cardio kickboxing, exercícios de treinamento de força e intervalo, e outros formatos de exercícios de grupo. Esta 
classe vai atender 60 vezes durante o semestre e um calendário de datas de aula será distribuído na primeira 
semana de aula. Os alunos devem ter passado por um curso de ginástica para se inscrever nesta classe. Este curso 
atende aos requisitos de graduação para uma aula de semestre (Curso semestral, aberto às séries 11, 12).  
 
731 Educação desportiva        .5 crédito 

O programa de educação esportiva proporcionará aos alunos a oportunidade de vivenciar uma variedade de 
esportes de equipe como participante, Coach, espectador e funcionário. Como participante, os alunos aprenderão as 
habilidades necessárias para a participação bem-sucedida através de treinos de treinos e jogos de equipe. A 
experiência de liderança será desenvolvida como Coach, planejando sessões de prática e desenvolvendo e 
incorporando estratégias durante situações de jogo. Os alunos aprenderão as qualidades e os comportamentos 
respeitosos por serem um bom espectador ao animar sua equipe durante o jogo do torneio (Curso semestral, aberto 
às séries 11, 12) 
 
732 Atividades vitalícias         .5 crédito 

Durante o segmento de atividades de vida do programa de educação física, os alunos experimentarão uma ampla 
variedade de atividades com foco na participação ao longo da vida. Essas atividades podem incluir os esportes de 
raquete de tênis, badminton e tênis de mesa, jogos de equipe como vôlei e softball, bem como atividades individuais 
ou parceiras, como tiro com arco, golfe, bocci e ferraduras (Curso semestral, aberto às séries 11, 12) 

 
737 Resistência e condicionamento        .5 crédito 

Os alunos vão melhorar muitos aspectos da aptidão, incluindo a composição corporal, flexibilidade, mobilidade, força 
muscular, resistência muscular, potência e resistência cardiovascular. Os treinos diários irão variar entre treinamento 
de força, treinamento cardiovascular e treinamento intervalado de alta intensidade. Cada treino de classe será feito 
como um grupo para ajudar a motivar e inspirar os alunos a trabalharem arduamente. Os alunos demonstrarão 
avanços por meio de pré e pós-teste e definição de metas em várias avaliações baseadas na aptidão. Os 
participantes da aula aprenderão a personalizar sua nutrição com base em requisitos energéticos e preferências 
alimentares.  Os alunos devem ter passado por um curso de ginástica para se inscrever nesta classe. Este curso 
cumpre a exigência da graduação para uma classe do semestre (Curso semestral, aberto às séries 11, 12) 
 
740 Dança fitness         .5 crédito 

Esta classe explorará uma variedade de atividades de dança destinadas a alcançar um nível de aptidão para 
melhorar a saúde. Os alunos participarão de uma grande variedade de salões de baile (salsa, merengue, bachata, 
etc.) e zumba. Os alunos terão a oportunidade de criar coreografia original e ensinar rotinas para a classe. Nenhuma 
experiência de dança é necessária, iniciante a dançarinos avançados são bem-vindos. Este curso cumpre a 
exigência da graduação para uma classe do semestre (Curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
748 Esportes de equipe competitivos       .5 crédito 

Este é um curso híbrido de sala de aula/ginásio onde os alunos são esperados para participar em atividades 
esportivas tradicionais, completo esportes evento atual relacionado atribuições de casa, participar de discussão de 
classe, e trabalho escrito completo. Os alunos que participam deste curso deverão dar o máximo de esforço como 
participante em vários esportes de equipe, como; basquetebol, futebol e voleibol. O curso se concentrará em refinar 
essas habilidades e desenvolver estratégias para participar com sucesso na competição. As equipes serão 
estabelecidas na classe com horários de prática desenvolvidos para aprimorar as habilidades para a concorrência. 
Torneios e competição de saúde acontecerão durante todo o curso. Esportes de equipe competitivos é para o aluno 
que gosta de competir em um nível intenso e alto de competição. Este curso cumpre a exigência da graduação para 
uma classe do semestre (Curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
749 Aptidão pessoal                           .5 crédito 

Este curso baseia-se nos conceitos adquiridos nos cursos de fitness. A ênfase continuada será colocada na 
resistência progressiva aplicada corretamente que exercita usando máquinas selecionadas, pesos livres, e 
configuração do Rep. Os alunos vão se familiarizar com métodos mais avançados de força e exercícios de 
condicionamento cardiovascular, incluindo Bootcamp, treinamento de circuito, treinamento de intervalo de alta 
intensidade, cross-treinamento, e muitos outros. Cada aluno será responsável por projetar exercícios pessoais e de 
grupo.  Os alunos rastrearão a composição corporal através do uso de impedância bioelétrica, pinças de dobras 
cutâneas, escalas e medidas de fita.  Os alunos desenvolverão uma melhor compreensão da nutrição e a 
importância de quando comer e o que comer. Os alunos devem ter passado por um curso de ginástica para se 
inscrever nesta classe. Este curso cumpre a exigência da graduação para uma classe do semestre (Curso 
semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
759 Yoga 1           .5 crédito 

Esta classe é para os alunos que desejam explorar uma variedade de técnicas de yoga e meditação. Através da 
prática do Yoga, os alunos desenvolverão força, flexibilidade e equilíbrio. Os alunos também aprenderão técnicas 
para reduzir o stress e aumentar a concentração. Após a conclusão deste curso, os alunos serão capazes de 
desenvolver sua própria rotina de Yoga para incentivar o desenvolvimento pessoal e prática ao longo da vida. Esta 
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classe será mentalmente relaxante, mas fisicamente desafiador. Este curso cumpre a exigência da graduação para 
uma classe do semestre (Curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
736 Yoga 2          .5 crédito 

Esta classe é para os alunos que desejam explorar uma variedade de habilidades de mente/corpo (Yoga, meditação, 
percepção, e estratégias de redução de estresse geral.) Através da prática destas técnicas, os alunos desenvolverão 
um plano de gestão do stress para melhorar a saúde física e emocional. Esta classe incluirá Yoga e outros 
movimentos durante os períodos de bloqueio, bem como sessões de sala de aula durante os períodos únicos. A 
conclusão bem-sucedida do Yoga 1 é uma exigência (Curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
306 Fisiologia do exercício ACP        .5 crédito 

Fisiologia do exercício é um curso que explora a resposta fisiológica do corpo humano ao exercício. Durante este 
curso, os alunos aprenderão a analisar corretamente os dados do exercício por meio de experimentos e anotações 
de laboratório. Este curso é fisicamente e educacionalmente exigente e requer que os alunos tomem parte em 
laboratórios que testam VO2máx, Limiar de lactato, força muscular, resistência, potência, composição corporal e 
flexibilidade. Recomendamos um experiência sólida no primeiro ano a biologia. Este curso pode ser feito como um 
eletivo para o créditos do departamento de ciências ou do departamento de educação física (Curso semestral, 
aberto às séries 11, 12.) 
 
738 Psicologia esportiva ACP        .5 crédito 

Este curso irá expor os alunos à correlação entre a participação esportiva e o exercício e o efeito da saúde 
psicológica, desenvolvimento e bem-estar das pessoas. Os alunos também vão aprender como os fatores 
psicológicos afetam o desempenho físico de um indivíduo. O curso é projetado para fornecer ao aluno a base teórica 
do comportamento humano em contextos esportivos com ênfase nos aspectos mentais do comportamento. As áreas 
a serem discutidas são: esporte "personology" (incluindo personalidade, motivação, conquista e atribuições), 
ansiedade/excitação, foco de atenção e manifestações sociais/culturais do esporte, incluindo humanismo, esporte 
juvenil, agressão, cooperação/ coesão e liderança. Este curso atende às artes práticas, não educação física, 
exigência de formatura para uma aula de semestre. 
 
672 Introdução à dança*         .5 crédito 

(Oferecido como crédito de PE através de artes belas e cênicas) 
Introdução à dança fornece uma visão geral de dança para os alunos a dançar como uma disciplina.  Os alunos se 
familiarizarão com a técnica básica no balé, moderno, jazz e torneira, bem como uma consciência física que é crítico 
ao longo de suas vidas.  Ganhar habilidades de movimento e encontrar confiança através do movimento são um 
foco desta classe.  Nenhuma experiência de dança anterior é necessária. Este curso pode ser usado para educação 
física crédito para juniores e alunos do último ano. Aberto às séries 10-12. Um semestre. Pode ser repetido apenas 
para créditos de belas artes. 
 
646 Companhia de dança avançada FHS/coreografia*     .5 crédito 

(Oferecido como crédito de PE através de artes belas e cênicas) 
A companhia de dança da FHS faz parte do departamento de belas artes e de atuação que desenvolve abordagens 
profissionais para ensaios e performances. Os alunos estão expostos a uma variedade de estilos, coreógrafos, 
repertório e música. A exploração do processo e essência da forma de arte ajuda os alunos a desenvolver 
habilidades técnicas, arte e um escopo mais amplo de vida como cidadãos-artistas-atletas em uma comunidade 
global. Performances oferecem uma grande oportunidade e exposição para os alunos a experimentar o que é como 
fazer parte de grandes produções, trabalhando ao lado de equipe técnica e de produção, músicos e clientes. Além 
de desenvolver técnicas de desempenho, cada aluno será obrigado a coreografar uma dança para que a classe 
realize no final do curso. A experiência da dança e ou o treinamento são exigidos. Aberto apenas para Juniors e 
Seniors. Este curso pode ser usado para educação física crédito. 
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HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 
Kaylene Petrin, Diretor do Departamento 

 

Cursos Oferecidos 
História moderna H do mundo 

História moderna do mundo ACP 
História moderna do mundo CP 

História dos Estados Unidos 1 AP 
História dos Estados Unidos 1 H 

História dos Estados Unidos 1 ACP 
História dos Estados Unidos 1 CP 
História dos Estados Unidos 2 AP 
História dos Estados Unidos 2 H 

História dos Estados Unidos 2 ACP 
História dos Estados Unidos 2 CP 
Africano-americano história ACP 

Lei americana ACP 

Arte história ACP 
Economia ACP 

História Europeia AP 
Enfrentando a história ACP 

Estudos de género ACP 
Conflitos globais ACP 

História e mídia popular ACP 
Liderança de pares 

Psicologia AP 
Psicologia ACP 
Sociologia ACP 

Governo dos EUA e política AP 
Civismo e governo dos E.U. ACP 

 
O currículo é projetado para permitir que todos os alunos se tornem aprendizes de longa duração que são hábeis e 
competentes em história e ciências sociais.  Como o progresso dos alunos através de seu curso de estudo, eles vão 
aprender as tradições e ideais de outras nações e culturas, compreender as fundações dos Estados Unidos como 
uma democracia representativa, e participar de forma inteligente em discussões de locais, preocupação nacional e 
internacional.  Os cursos principais enfatizam a compreensão global da história, geografia, economia e governo.  
Métodos variados de instrução permitem aos alunos escrever efetivamente, enquadrar questões relevantes, moldar 
argumentos fundamentados e analisar fontes primárias e secundárias. 
 
Os cursos obrigatórios incluem a história moderna do mundo (9ª série), a história 1 dos EUA (10ª série) e a história 
dos EUA 2 (11 ª série). 
 
Os alunos são fortemente incentivados a ampliar suas experiências de aprendizado por meio de matrículas em 
cursos eletivos.  Os cursos eletivos variam em nível, assim proporcionando aos alunos a oportunidade de participar 
de estudo específico tópico. 
 
Para proporcionar um cenário contínuo para a aprendizagem, história e cursos de ciências sociais integram o estudo 
de várias disciplinas, permitindo aos alunos refletir cuidadosamente e responder a eventos atuais e passados.  Ao 
longo de seus estudos, os alunos têm a oportunidade de entender a si mesmos e outros. 

 
História e Ciências Sociais 

Sequência do Curso 
 9ª série 10ª série 11ª série 12ª série 

Cursos 
principais 

História moderna do 
mundo CP 

História moderna do 
mundo ACP 

História moderna H do 
mundo 

História dos EUA 1 CP 
História dos EUA 1 ACP 

História dos EUA 1 H 
História dos EUA 1 AP 

História dos EUA 2 CP 
História dos EUA 2 ACP 

História dos EUA 2 H 
História dos EUA 2 AP 

História afro-americana 
Lei americana 

História e liderança militar 
americana 

História arte 
Enfrentando a história 

Estudos de gênero 
Conflitos globais 

História e mídia popular 
Sociologia 
Economia 

 
 
 
 

Possíveis 

 História afro-americana 
Lei americana 
História arte 

Estudos de gênero 
Conflitos globais 

História afro-americana 
Lei americana 

História e liderança militar 
americana 

História arte 
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eletivos Sociologia 
Civismo e governo dos 

EUA 
 
 

Enfrentando a história 
Estudos de gênero 
Conflitos globais 

História e mídia popular 
Sociologia 
Economia 
Psicologia 

Civismo e governo dos EUA 
Liderança de pares 

Psicologia AP 
AP governo e política 
AP história europeia 

Psicologia 
Civismo governo dos EUA 

Psicologia AP 
AP governo e política 
AP história europeia 
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HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

Descrições do Curso 
 

422 história moderna do mundo H       1 crédito 
423 moderna história mundial ACP 
424 história moderna do mundo CP 

Iniciando c. 1800, os alunos interpretarão e analisarão o impacto de eventos mundiais significativos. O curso revisita 
as revoluções na Europa e nas Américas e termina com um estudo dos Assuntos mundiais hoje. O estudo incluirá 
unidades sobre o Iluminismo, a industrialização, o imperialismo, o totalitarismo e a guerra fria. O uso de documentos 
primários será enfatizado em tentativas de compreensão de eventos históricos (Curso obrigatório de ano inteiro, 
aberto para a 9ª série). 
 
402 história dos Estados Unidos I H       1 crédito 
403 história dos Estados Unidos I ACP 
404 história dos Estados Unidos I CP 

Este curso representa uma pesquisa social, política e econômica da América começando antes da chegada de 
Colombo e continuando a 1890. As unidades de estudo incluem a divisão, a expansão oeste, o desenvolvimento 
urbano, e a formação de nosso sistema democrático. As forças que moldam o pensamento americano e a sociedade 
serão um foco. Outros tópicos caracterizarão mudanças nas atitudes para a raça, a etnia, as mulheres, e as edições 
da família no contexto da paisagem americana dinâmica (Curso obrigatório de ano inteiro, aberto à 10ª série). 
 
432 história dos Estados Unidos II H       1 crédito 
433 história dos Estados Unidos II ACP 
434 história dos Estados Unidos II CP 

Este curso abrange o século 19 de industrialização aos dias de hoje. Mudanças nas questões sociais, políticas e 
econômicas e políticas são destacadas à medida que os Estados Unidos se movem de uma sociedade agrária nos 
anos 1800 para uma sociedade industrial e um líder mundial nos século 20.  O tratamento aprofundado dos eventos 
principais incluirá, mas não se limita a industrialização, imigração, o novo negócio, guerra fria, movimento dos 
direitos civis, a guerra do Golfo, e as crises militares e econômicas modernas (Curso obrigatório de ano inteiro, 
aberto para a 11ª série). 
 
431 AP História dos EUA I        1 crédito 

O primeiro dos dois cursos sequenciais de colocação avançada oferecidos a alunos altamente motivados que estão 
comprometidos com dois anos de estudo em História dos EUA. Grande ênfase é colocada na interpretação histórica 
pelo uso de fontes primárias e secundárias, análise de grandes escolas de pensamento histórico, e treinamento em 
pesquisa histórica.  Os alunos também trabalharão com testes de prática de colocação avançada, incluindo 
perguntas baseadas em documentos (DBQ's). Cronologicamente, este curso abrange o período de contato inicial 
entre o velho e o novo mundo através da guerra civil e reconstrução (Curso de ano completo, aberto a 10ª série). 
 
441 AP História dos EUA II        1 crédito 
Pré-requisito: conclusão bem-sucedida de História dos EUA EU AP. 
Este é o segundo de dois cursos sequenciais de colocação avançada oferecidos aos alunos que concluíram 
História dos EUA I-AP.  Grande ênfase continuará a ser colocada na interpretação histórica pelo uso de 
fontes primárias e secundárias, análise de grandes escolas de pensamento histórico, e formação em 
pesquisa histórica.  Cronologicamente, este curso abrange o período de reconstrução até o presente.  
História dos EUA I/II AP preparará os alunos para o exame de colocação avançada na primavera (Curso de 
ano completo, aberto à 11ª série). 
 

ELETIVOS 
Nota: Os seguintes cursos não cumprem os estudos mundiais e História dos EUA Requisitos. Eles permanecem 
disponíveis como cursos eletivos para as notas indicadas. 
 
468 História afro-americana ACP        .5 crédito 

Este curso procura mostrar o papel que os afro-americanos desempenharam na formação e desenvolvimento do 
nosso país.  Para fazer isso, o curso enfatizará: 1) uma compreensão das origens africanas dos negros americanos; 
2) por que os africanos foram trazidos para a América; 3) os efeitos da escravidão sobre brancos e negros iguais; 4) 
o progresso de Africano-americanos de 1619 para apresentar; e 5) os objetivos e objetivos dos afro-americanos 
contemporâneos em nossa sociedade. Haverá igualmente uma revisão detalhada dos desafios que enfrentam 
Africano-americanos na sociedade americana moderna do dia. Leitura externa e pesquisa é necessária (Curso 
semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
460 Leis americanas ACP        .5 crédito 

Este curso centra-se na evolução da lei nos Estados Unidos. Uma grande ênfase deste curso será a de explicar os 
direitos e as responsabilidades dos alunos e juvenis o nosso sistema jurídico. Outras áreas a serem cobertas 
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incluem introdução à lei, procedimento de julgamento, direito penal versus civil e direito do consumidor (Curso 
semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
444 História arte ACP         .5 crédito 

Este curso centra-se na forma como a arte reflete a história, a cultura, os costumes, a religião e os valores das 
sociedades em todo o mundo. Uma ênfase especial é colocada em como a arte reflete as organizações políticas, 
econômicas, e sociais da sociedade. Nenhum conhecimento prévio sobre arte é exigido e os alunos não serão 
esperados para criar belas artes como parte deste curso. * Este curso cumpre uma exigência das belas artes (Curso 
semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
466 Economia ACP         .5 crédito 

Este curso familiariza os alunos com certos princípios econômicos básicos e leis que regem nosso sistema 
econômico.  Os princípios da economia são claros através do trabalho com gráficos e gráficos.  Além disso, as ideais 
dos grandes economistas são discutidas, bem como tópicos específicos, como o sistema de reserva federal, 
sindicatos e comércio internacional (Curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
440 AP História europeia         1 crédito 

Este curso, cobrindo a idade média tardia para o início do século 21, é projetado para proporcionar aos alunos uma 
exploração aprofundada da história da Europa e sua relação com a história mundial. Das guerras religiosas, a 
revolução industrial, a ascensão do fascismo, aos desafios da Europa no século 21, este curso dará aos alunos uma 
maior compreensão do desenvolvimento de grandes potências mundiais e seu impacto sobre a comunidade global. 
Os alunos se prepararão para o exame de colocação avançada na primavera através da análise de documentos 
primários e secundários, bem como exames práticos, incluindo perguntas baseadas em documentos (Curso de ano 
completo, aberto às séries 11, 12). 
 
461 Enfrentando história ACP        .5 crédito 

Este curso explora noções gerais de direitos humanos, olhando para a história do Holocausto e dos genocídio na 
Armênia, Camboja, Ruanda e no atual genocídio em Darfur. O curso se move para além de um simples estudo da 
história, mas em vez disso, examina esses eventos através da lente do comportamento humano.  Vamos olhar para 
os papéis que os indivíduos desempenharam e as escolhas que eles fizeram em um esforço para entender 
exatamente o que significa ser humano no início do século 21. O curso conclui com um exame de ativismo social e o 
objetivo final: fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para capacitá-los para fazer mudanças em suas vidas 
e no mundo em que vivem. Este curso combinará história, literatura, filosofia, psicologia, filme, documentos de 
origem primária e atividades interativas para ajudá-lo a se engajar no material (Curso semestral, aberto aos alunos 
das séries 11 & 12). 
 
469 Estudos de gênero ACP        .5 crédito 

Este curso é uma introdução de longo semestre para temas importantes em gênero e estudos femininos. Os tópicos 
incluem a construção social do gênero e como essa construção impacta a reprodução, as esferas domésticas, o 
trabalho, a educação, a mídia, o governo, a raça, a classe e outros aspectos da vida pública.  Os alunos também 
virão a entender o feminismo, o contexto histórico dos movimentos feminista, bem como a forma como o feminismo 
se reflete em nosso clima cultural atual. Um grande objetivo para esta classe é examinar como a sociedade pensa 
sobre o gênero e desafiar as ideais tradicionais sobre feminilidade e masculinidade. Uma variedade de métodos 
instrucionais e avaliações serão utilizadas para atender às necessidades de todos os alunos. 
 
463 Conflitos globais ACP        .5 crédito 

Nesta aula de discussão, os alunos debatem grandes conflitos mundiais passados e presentes. O curso examinará 
as ditaduras totalitárias, os estudos de paz e a resolução de conflitos no contexto das relações internacionais. Os 
tópicos incluirão o estudo de conflitos no Oriente Médio (Israel e Palestina, Iraque, Afeganistão), China, África e 
América Latina. Os alunos trabalharão para entender por que esses conflitos ocorrem e debatem possíveis soluções 
(Curso semestral, aberto às séries 10, 11, 12).        
   

 
467 História e mídia popular ACP        .5 crédito 

Este curso explora eventos relacionados à história mundial e americana e olha como a história forma e reflete a 
nossa sociedade. Filmes e outros meios de comunicação são analisados e visualizados dentro do contexto histórico, 
e permitem que os alunos compreendam períodos de tempo de forma mais profunda do que antes. Através da 
análise desses meios de comunicação, papéis de reação pessoal, projetos e participação diária, vamos investigar 
uma série de temas políticos, sociais e econômicos para entender melhor o passado, bem como o mundo em que 
vivemos hoje (Curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
 
476 Liderança           1 crédito 
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Pré-requisitos: alunos de segundo interessados devem se inscrever na primavera e uma entrevista será agendada 
para aqueles candidatos com base em excelente atendimento, realização acadêmica, qualidades de liderança e 
caráter exemplar. 
Este curso altamente seletivo está aberto a juniores, mas requer um compromisso de três semestre.  Durante os 
semestres um e dois, os alunos são treinados em questões de diversidade, um currículo estabelecido em 
metodologia de educação. O treinamento é gasto trabalhando em duplas para liderar lições e discussões sobre 
sensibilidade cultural, consciência racial e étnica, e estereótipos, e os alunos começam a se tornar embaixadores da 
escola. Por semestre, três líderes de pares estão preparados para ensinar atividades selecionadas em 9

th
 classes de 

classe. O objetivo final deste programa é aumentar a valorização das diferenças existentes na Comunidade de 
alunos do ensino médio de Framingham.  (Curso de ano inteiro, aberto apenas para a 11 ª série) Este curso tem um 
componente de curso de semestre sênior: Liderança 2, no qual os líderes de pares devem se inscrever. 
 
464 Psicologia ACP         .5 crédito 

Este é um curso introdutório no estudo científico do comportamento humano que inclui os objetivos e métodos da 
psicologia, as funções fisiológicas do cérebro, e os princípios da aprendizagem, memória, emoções, motivação e 
personalidade. A ênfase é colocada no papel da experimentação, na escrita de atribuições e na aplicação da 
psicologia na vida dos alunos (Curso semestral, aberto às séries 11, 12) 
 
472 Psicologia AP         1 crédito 

Projetado para alunos que desejam estudar o comportamento humano e processos mentais em um nível que se 
aproxima de um curso introdutório da faculdade, psicologia AP enfatiza uma abordagem científica para o estudo da 
psicologia. O curso expõe os alunos a uma ampla gama de conceitos, descobertas de pesquisa e teorias 
psicológicas, enfatizando a aplicação para que os alunos possam ver como estes se relacionam com suas próprias 
vidas. Os tópicos incluem o desenvolvimento histórico das escolas de psicologia, métodos de pesquisa, os 
determinantes biológicos do comportamento, Estados alterados de consciência, sensação e percepção, 
condicionamento e aprendizagem, cognição e memória, testes diferenças individuais, desenvolvimento normal e 
anormal da personalidade, psicoterapia e psicologia social. Os alunos estão preparados para fazer o teste de AP em 
maio. Os alunos que tomam a psicologia ACP podem não tomar este curso (Curso de ano completo, aberto às 
séries 11, 12). 
 
465 Sociologia ACP         .5 crédito 

Este curso ajuda os alunos a desenvolverem uma compreensão da vida grupal e das influências da hereditariedade 
e do meio ambiente. Enfatiza as forças da cooperação social versus as forças do conflito social. Áreas de estudo 
incluem: cultura, comportamento de multidão, mídia de massa, propaganda, casamento, a família, raça, estrutura de 
classe, educação e religião. Viagens de campo e palestrantes convidados serão usados quando apropriado. Os 
requisitos incluem leituras externas e um projeto de pesquisa (Curso semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
454 Civismo e governo dos Estados Unidos ACP      .5 crédito 

Os Estados Unidos foram construídos sobre dois ideais importantes: a justiça e a democracia. O que significa 
justiça? O que significa democracia? Os Estados Unidos convivem com esses ideais? Nosso sistema político 
incentiva ou impede esses ideais? Que reformas podem ser feitas para aumentar a justiça e a democracia? Este 
curso examina o governo americano e o pensamento político. Alguns tópicos incluem: a constituição e Fundação da 
democracia americana, cultura política americana e paisagem, a estrutura e função do governo federal, o poder dos 
interesses especiais e da mídia, os seus direitos como cidadão e um aluno, civil liberdades e direitos civis, os casos 
de corte Supremo Tribunal, e política social, econômica e externa (Curso semestral, aberto às séries 10, 11, 12). 
 
459 Governo e política dos Estados Unidos AP      1 crédito 

Projetado para os alunos que desejam fazer um curso de ciência política/governo em um nível que se aproxima de 
um curso introdutório universitário, este curso é uma pesquisa de nível de AP do governo americano e pensamento 
político. Alguns tópicos incluem: a constituição e Fundação da democracia americana, cultura política americana e 
paisagem, a estrutura e função do governo federal, o poder dos interesses especiais e da mídia, os seus direitos 
como cidadão e um aluno, civil liberdades e direitos civis, os casos de corte Supremo Tribunal, e política social, 
econômica e externa. Os alunos estão preparados para fazer o teste de AP em maio (Curso de ano completo, aberto 
às séries 11, 12). 
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BIBLIOTECA/MÍDIA E ESTUDOS 
INTERDISCIPLINARES 

Alison Courchesne, Especialista em mídia da biblioteca 
Mary Fitterer, Professora de matemática 

 

 
 
Cursos Oferecidos 

 
AP Capstone -
Sequência 
AP Seminário (10ª ou 11ª 
série) 
AP Pesquisa (12ª série) 
 

 

A missão do centro de mídia da biblioteca da High School de 
Framingham e do departamento de estudos interdisciplinar é fornecer 
recursos e oportunidades equitativos a todos os membros da 
comunidade de ESF e apoiar aprendizes na exploração de suas 
paixões originais. A Biblioteca de Mídia promove a implementação do 
Padrões de literacia digital em Massachusetts, que preparam os 
alunos com habilidades essenciais para a preparação da faculdade e 
da carreira. Alfabetização de informação e habilidades tecnológicas 
são ensinadas a ambas as classes e 1:1 a alunos individuais.  O 
biblioteca Media Center coleção de 21.000 volumes de impressão e 
recursos de pesquisa digital são projetados para atender às 
necessidades acadêmicas e interesses pessoais de todos os alunos e 
professores.  Os recursos da biblioteca FHS estão disponíveis Site da 
biblioteca FHS.   

O currículo de estudos interdisciplinares promove o pensamento 
crítico, os cidadãos responsáveis e alfabetizados, ensinando os alunos 
a usar o quadro "QUEST": questionar, entender, avaliar, sintetizar e 
transformar informações.  Os alunos podem optar por seguir o AP 
Capstone sequência de cursos oferecidos através do departamento de 
estudos interdisciplinares.  Não existe pré-requisito para o seminário 
AP; no entanto, os alunos devem garantir a aprovação de um membro 
do corpo docente antes de se inscrever nos cursos AP Capstone.  

Os alunos que escrevem nos cursos da AP Capstone irão aderir ao 
formato Framingham High School Research Handbook, que se baseia 
nas diretrizes da Associação de linguagem moderna.  Todas as 
pesquisas e trabalhos estudantis são mantidos em portfólios digitais 
durante a sequência do curso de Capstone para que os alunos 
possam monitorar seu próprio progresso.  As discussões de classe e a 
aprendizagem cooperativa são os principais componentes das aulas 
do seminário AP, e todos os alunos deverão participar plenamente.  
AP Research é oferecido para aqueles alunos que concluíram com 
sucesso seminário AP e que desejam prosseguir um caminho 
independente de pesquisa acadêmica. 

 

http://www.doe.mass.edu/stem/standards.html
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/419
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/419
https://advancesinap.collegeboard.org/ap-capstone/how-ap-capstone-works
https://advancesinap.collegeboard.org/ap-capstone/how-ap-capstone-works
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5058
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BIBLIOTECA/MÍDIA E ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 
Descrições do Curso 

 
 
010 Seminário AP  
(provisoriamente programado para começar no outono de 2019)    1 crédito 

          

Seminário AP é um curso fundamental que envolve os alunos em conversas transversais que exploram as 
complexidades dos temas acadêmicos e do mundo real e questões, analisando perspectivas divergentes. Usando 
o quadro de inquérito QUEST, os alunos praticam a leitura e análise de artigos, estudos de pesquisa, e textos 
fundamentais, literários e filosóficos; ouvir e Visualizar discursos, difusões e contas pessoais; e experimentando 
obras artísticas e performances. Os alunos aprendem a sintetizar informações de várias fontes, desenvolver suas 
próprias perspectivas em redações escritas, e projetar e entregar apresentações orais e visuais, tanto 
individualmente como como parte de uma equipe. Em última análise, o curso visa equipar os alunos com o poder 
de analisar e avaliar informações com precisão e precisão, a fim de elaborar e comunicar argumentos baseados 
em evidências (Curso de ano completo, aberto a alunos de 11ª e 12ª séries).  
* Seminário AP pode ser feito para crédito em história e ciências sociais, ou em artes práticas. 
 
011 Pesquisa AP  
(provisoriamente agendada para começar no outono de 2019)    1 crédito  

            

A Pesquisa AP, o segundo curso na experiência AP Capstone, permite aos alunos explorar 
profundamente um tema acadêmico, problema, problema, ou ideia de interesse individual. Os alunos 
projetam, planeiam, e implementam uma investigação do por um ano inteiro para endereçar uma pergunta 
da pesquisa. Através deste inquérito, eles ainda mais as habilidades que adquirem no curso seminário AP 
por metodologia de pesquisa de aprendizagem, empregando práticas de pesquisa ética, e acessar, 
analisar e sintetizar informações. Os alunos refletem sobre seu desenvolvimento de habilidades, 
documentam seus processos e curam os artefatos de seu trabalho acadêmico por meio de um portfólio de 
processo e reflexão. O curso culmina em um artigo acadêmico de 4000 – 5000 palavras (acompanhado 
por um desempenho, exposição ou produto, quando aplicável) e uma apresentação com uma defesa oral. 
(Curso de ano completo, aberto aos alunos da 12ª série).  
* A pesquisa de AP pode ser tomada para crédito no departamento que combina o mais próxima a área de seu 
campo de estudo escolhido. 
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MATEMÁTICA 
Mary Fitterer, Diretor do Departamento 

 

Cursos Oferecidos 
 

Álgebra 1 ACP 
Álgebra 1 CP parte A 
Álgebra 1 CP parte B 
Geometria H 
Geometria ACP 
Geometria CP 
Álgebra 2 H 
Álgebra 2 ACP 
Álgebra 2 CP 
Pré-cálculo H 
Pré-cálculo ACP 
Cálculo BC AP 
Cálculo AB AP 
Cálculo ACP 

Estatísticas AP 
Estatísticas e raciocínio quantitativo ACP 
Estatísticas CP 
Programação em C++ parte 2 H 
Ciência da computação A AP 
Estruturas de dados 
Alfabetização financeira e raciocínio quantitativo CP 
Estratégias matemáticas CP 
Resolução de problemas H – parte 1 
Resolução de problemas H – parte 2 
Resolução de problemas ACP – parte 1 
Resolução de problemas CP – parte 2 
Trigonometria CP 

 
Uma base sólida na matemática é essencial na sociedade tecnológica de hoje.  O estudo da matemática 
ajuda a desenvolver o pensamento lógico e habilidades de raciocínio que são fundamentais para a nossa 
vida diária.  O sucesso na matemática, no entanto, não se baseia unicamente na capacidade, mas 
também na persistência e esforço.  Todos os alunos alcançarão a competência matemática através de 
um programa abrangente alinhado com os padrões de estado comuns do núcleo e os frameworks 
curriculares de Massachusetts que enfatiza a resolução de problemas, comunicação, raciocínio, atenção 
à precisão, fazer conexões e uso efetivo da tecnologia. 
 
Nosso programa enfatiza a compreensão conceitual sobre algoritmos padrão.  Os alunos são 
incentivados a levar quatro anos (oito semestres) de matemática.  
  
Álgebra 1 é um curso fundamental que exige que os alunos trabalhem diligentemente sobre os conceitos 
fundamentais da matemática.  Este fundo vai ajudar os alunos a alcançar o sucesso em todos os cursos 
subsequentes.  Outro curso que o nosso departamento considera importante para a realização do aluno 
é o nosso curso de resolução de problemas.  Ele é projetado para desenvolver e melhorar as estratégias 
de resolução de problemas que serão utilizados em todo o ensino médio, bem como em tais testes 
padronizados como o PSAT, SAT e MCAS.  Sugerimos que este curso seja feito durante o caloiro ou 
segundo ano do aluno.  É altamente recomendável que todos os alunos tomem um curso de informática 
durante seus anos na Framingham High School.  Oferecemos várias opções para os alunos e 
acreditamos que as habilidades adquiridas proporcionam aos alunos grandes vantagens no mundo 
moderno.       
   
Os alunos deverão comunicar os seus conhecimentos de matemática através de uma variedade de 
ferramentas de avaliação.  Como os alunos estão expostos às muitas conexões dentro das disciplinas da 
matemática e no mundo real, eles vão começar a ver e entender a importância da matemática. 
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Matemática 
Sequência do curso 

 
Opções Principais do Currículo 

Esta é uma progressão sugerida de cursos.  Os alunos têm oportunidades de alterar os níveis com base nas recomendações 
dos professores.  

9ª série 10ª série 11ª série 12ª série 

Geometria H 
Geometria ACP 

Álgebra 1 H 
Álgebra 1 ACP 

Álgebra 1 CP parte A e 
parte B 

 
 

Álgebra H 2 
Álgebra 2 ACP 
Geometria ACP 
Geometria CP 

 
 

 

Pre-cálculo H  
Estatísticas de AP 
Pré-cálculo ACP 
Álgebra 2 ACP 
Álgebra 2 CP 

 
 

AP cálculo BC  
Estatísticas de AP 

AP cálculo AB  
Estatísticas de AP  

Cálculo ACP 
Pré-cálculo ACP 

Estatísticas e raciocínio 
quantitativo ACP 

Trigonometria CP (semestre) 
Estatísticas CP (semestre) 

Estratégias matemáticas CP 
(semestre) 

Raciocínio financeiro literário e 
quantitativo CP (semestre) 

 Os alunos têm a opção de tomar 
geometria e álgebra 2 
simultaneamente este ano (com 
base em uma recomendação do 
professor). 

Os alunos têm a opção de 
tomar pré-cálculo e 
estatísticas AP 
simultaneamente este ano. 

Os alunos têm a opção de 
tomar cálculos e estatísticas 
simultaneamente este ano. 

Eletivas de matemática 

Resolução de problemas parte 1 H/ACP (todos os Séries) 
Resolução de problemas parte 2 H/ACP (todos os Séries)  

Ciência da computação eletivos 

C++ parte 1 H (todas as notas) 
C++ parte 2 H 
Ciência da computação A AP (Séries 10-12) 
Estruturas de dados (Séries 11 & 12) 
 

 
MATEMÁTICA 

Descrições do Curso 

 
205 Álgebra 1 H          1 crédito 

Este é um curso rigoroso que enfatiza as habilidades de resolução de problemas e algébricos fundamentais. O curso 
se concentra na solução de problemas práticos e desafiadores, representando e analisando situações usando 
símbolos, gráficos, tabelas ou diagramas. Este curso introduz conceitos abstratos usando a notação simbólica para 
representar relacionamentos quantitativos em termos gerais. O conteúdo do curso centra-se no sistema de números 
reais; operações em polinômios; raciocínio com equações e desigualdades; funções de construção e interpretação; 
modelagem linear, quadrática e exponencial; estatísticas e probabilidade. 

 
203 Álgebra 1 ACP         1 crédito 

Este é um curso rigoroso em álgebra, que introduz conceitos abstratos usando notação simbólica para representar 
relacionamentos quantitativos em termos gerais.  A ênfase está no sistema real do número; operações em 
polinômios; raciocínio com equações e desigualdades; funções de construção e interpretação; modelagem linear, 
quadrática e exponencial; estatísticas e probabilidade (Curso de ano inteiro, aberto a 9 ª série). 
 
 
204a Álgebra 1 CP parte A        .5 crédito 

Álgebra 1 CP parte A é um curso centra-se na compreensão conceitual da álgebra como uma representação 
simbólica e como uma ferramenta de resolução de problemas.  A ênfase é colocada no desenvolvimento de hábitos 
que se aplicam a uma variedade de problemas.  Áreas específicas de estudo incluem o sistema de número real, 
operações em polinômios, raciocínio com equações, e construção e interpretação de funções lineares (Curso 
semestral, aberto às séries 9, 10). 
 
 
204b Álgebra 1 CP parte B        .5 crédito 

Álgebra 1 CP parte B concentra-se na compreensão conceitual da álgebra como uma representação simbólica e 
como uma ferramenta de resolução de problemas. A ênfase é colocada no desenvolvimento de hábitos que se 
aplicam a uma variedade de problemas. Áreas particulares de estudo incluem o sistema de números reais, 
operações em polinômios, raciocínio com equações e desigualdades, construção e interpretação de funções, 
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modelagem linear, quadrática e exponencial, estatística e probabilidade. Recomendado: passando álgebra 1 CP 
parte A (curso semestral, aberto às séries 9, 10). 
 
 
201 Geometria H          1 crédito 

Este curso é para alunos que completaram com sucesso a álgebra 1 na oitava série. Enfatiza argumentos lógicos 
em Geometria plana, aplicações geométricas de álgebra, geometria sólida e coordenada, e uma introdução à 
trigonometria.  É o primeiro curso para alunos que desejam se inscrever em nosso trabalho desafiador curso em 
matemática, culminando com o cálculo no décimo segundo grau. Recomendado: passando álgebra 1 no 8ª série 
(85% recomendado) (curso de ano inteiro, aberto a 9 ª série) 
 
 
202 Geometria ACP         1 crédito 

Este é o curso sequencial para Álgebra 1 para alunos de matemática capazes se preparando para a faculdade.  
Antecede álgebra 2 e matemática avançada.  O curso desenvolve técnicas de raciocínio lógico através do estudo de 
figuras geométricas.  Os fatos geométricos planos e sólidos são determinados através de processos indutivos e 
dedutivos, que enfatizam o pensamento original e criativo.  A geometria coordenada e a trigonometria são 
introduzidas.  Recomendado: passando álgebra 1 (80% em álgebra ACP recomendado) (curso de ano inteiro, aberto 
às séries 9, 10,11) 
* Os alunos que planejam tomar o cálculo durante seu último ano devem concluir com sucesso geometria e álgebra 
2 até o final de 10

th
 Grau.  Em alguns casos, isso pode significar a tomada de geometria e álgebra 2 

simultaneamente na 10ª série. 
 
213 Geometria CP         1 crédito 

Este curso inclui o estudo de figuras geométricas planas e espaciais. As aplicações algébricas e os métodos 
coordenados são incluídos junto com o raciocínio indutivo e dedutivo. Os tópicos incluem área, similaridade, círculos, 
polígonos regulares, sólidos geométricos, bem como uma introdução à trigonometria.  Recomendado: passando 
álgebra 1 (curso de ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12)  
 
211 Álgebra 2 H          1 crédito 

Este curso rigoroso baseia-se em uma base sólida de Álgebra I habilidades e centra-se na análise de diferentes 
tipos de funções. Estas funções incluem, mas não estão limitadas a polinomiais, racionais, exponenciais e 
logarítmicas. Os alunos serão expostos a diferentes conjuntos de números, explorarão seções cônicas e serão 
introduzidos na trigonometria. A ênfase será colocada sobre a capacidade de derivar fórmulas e provar afirmações. 
Os alunos serão obrigados a aplicar o conhecimento que eles ganham a partir do currículo, a fim de perseverar na 
resolução de problemas de extensão. Álgebra 2 H é projetado para dar aos alunos uma base forte para a 
matemática avançada H Curso. Recomendado: H Geometria (85% recomendado) (curso de ano inteiro, aberto à 10ª 
série). 
 
212 álgebra 2 ACP         1 crédito 

Este curso continua o estudo das propriedades e estrutura do sistema de números reais.  O uso de notação 
simbólica é enfatizado e aplicado à resolução de problemas.  As áreas de estudo incluem o complexo sistema 
numérico, vetores e matrizes, expressões polinomiais e racionais, modelagem, análise de funções, trigonometria 
básica, probabilidade e estatística. Recomendado: Álgebra 1 e geometria (80% em ACP recomendado) (curso de 
ano inteiro, aberto às séries 11, 12). 
 
220 Matemática estratégias CP        .5 crédito 

Este curso coloca ênfase no domínio das habilidades para ajudar os alunos a se prepararem para futuros cursos de 
matemática na ESF ou na faculdade. Os tópicos incluem operações com números racionais e complexos, fatoração, 
soluções de equações e desigualdades, relações e funções, funções quadráticas, sistemas de equações, expoentes 
e logaritmos. Obrigatório: Álgebra 1, geometria e álgebra 2 (curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
221 Pré-cálculo H         1 crédito 

Este é um curso de pré-cálculo para aqueles alunos no ano júnior que têm forte motivação em matemática.  É um 
tratamento rigoroso das funções elementares com ênfase na análise matemática.  Geometria analítica e tópicos de 
álgebra superiores, como séries e limites, serão incluídos.  Os alunos são obrigados a participar na liga de 
matemática da Nova Inglaterra e competições de matemática Olimpíada, que será agendada durante o dia 
acadêmico.  Recomendado: Álgebra 1, geometria e álgebra 2 H (85% em H recomendado) (curso de ano completo, 
aberto à 11ª série). 
 
222 Pré-cálculo ACP         1 crédito 

Este é um curso para os alunos que desejam adquirir um conhecimento mais profundo e mais expandido da 
matemática.  Incluirá a análise matemática baseada nas funções algébricas, trigonométricas e logarítmicas. Álgebra 
avançada e probabilidade introdutória serão consideradas. A ênfase será colocada em conceitos abstratos, bem 
como na habilidade em aplicações práticas. Recomendado: Álgebra 1, geometria, e álgebra 2 ACP (80% ou superior 
recomendado em ACP) (curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 12). 
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223 Álgebra 2 CP         1 crédito 

O curso de álgebra CP 2 inclui tópicos como operações com números racionais e complexos, fatoração, soluções de 
equações e desigualdades, geometria coordenada, relações e funções, funções quadráticas, sistemas de equações, 
expoentes, logaritmos, e secções cônicas.  Serão introduzidos conceitos de resolução de problemas. Este curso 
trata o currículo de álgebra 2 de uma forma menos rigorosa do que álgebra 2 ACP. Recomendado: passando 
álgebra 1 e geometria (curso de ano inteiro, aberto às séries 11 e 12). 
 
228 Estatísticas e raciocínio quantitativo ACP      1 crédito 

Este curso combina tópicos estatísticos introdutórios com aplicações financeiras e matemáticas do mundo real.  Os 
tópicos estatísticos incluem a análise de um e dois dados variáveis, o estudo e o projeto experimental, a 
probabilidade, distribuições da amostragem, e teste da inferência. O curso também cobrirá a estimativa, gerenciando 
finanças pessoais (contas de verificação, crédito cartões, impostos de renda, empréstimo de automóveis, e 
empréstimos estudantis), análise de orçamento presente e futura, e valor de tempo de aplicações de dinheiro.  Este 
curso seria um bom ajuste para os alunos que planejam a Major em negócios, Sociologia, ou psicologia, bem como 
qualquer aluno que está interessado no uso prático da matemática.  Obrigatório: conclusão bem-sucedida de álgebra 
2 (ACP ou H) com um grau de C ou melhor ou aprovação por escrito de álgebra 2 CP instrutor e chefe de 
departamento. (Curso de ano inteiro, aberto a 12 ª série de alunos ou 11 ª série alunos que também estão inscritos 
em pre-cálculo ACP). 
 
229 Estatísticas CP         .5 crédito 

Os tópicos estatísticos incluem a análise de um e dois dados variáveis, o estudo e o projeto experimental, e a 
probabilidade. Este curso seria um bom ajuste para os alunos que estão interessados no uso prático da matemática. 
Obrigatório: conclusão bem-sucedida de álgebra (curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
231 Cálculo AP BC         1 crédito 

Este curso segue o programa avançado da colocação BC da placa da faculdade.  Este é um curso de nível 
universitário, que é oferecido a alunos qualificados para se preparar para o exame de colocação avançada (nível 
BC) em cálculo.  Dará treinamento substancial no cálculo diferencial e integral e na geometria analítica relacionada.  
Como um curso nivelado da faculdade, o ensino e as atribuições serão da profundidade e do comprimento da 
faculdade.  Os alunos têm a opção de participar das competições da liga de matemática da Nova Inglaterra e da 
Olimpíada de matemática que serão agendadas durante o dia acadêmico.  Recomendado: H Pré-cálculo (85%) 
(Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série ou alunos que completaram um curso de pré-cálculo). 
 
232 Cálculo AP AB         1 crédito 

Este curso segue o programa avançado da colocação AB da placa da faculdade.  Incluído no curso são o estudo das 
funções elementares, teoria do limite, e os métodos de cálculo diferencial e integral, juntamente com as aplicações.  
Este curso também prepara os alunos para o exame de cálculo de colocação avançada AB em maio.  Os alunos têm 
a opção de participar das competições da liga de matemática da Nova Inglaterra e da Olimpíada de matemática que 
serão agendadas durante o dia acadêmico.  Recomendado: pré-cálculo H (75%) ou pré-cálculo ACP (85%) (Curso 
de ano inteiro, aberto à 12ª série ou alunos que completaram um curso de pré-cálculo). 
 
233 Cálculo ACP          1 crédito 

Este curso na série acelerada fornece uma introdução ao cálculo.  Destina-se a preparar os alunos para cursos mais 
rigorosos de cálculo universitário. Os tópicos do curso igualmente incluem a geometria analítica, funções 
elementares, teoria do limite, e métodos do cálculo diferencial e integral com aplicações. Recomendado: pré-cálculo 
(curso de ano inteiro é aberto para a 12ª série ou alunos que completaram um curso de matemática avançada) 
 
236 Trigonometria CP         .5 crédito 

Este curso abrange temas envolvendo diferentes aspectos da trigonometria. Uma revisão dos tópicos aprendidos em 
geometria e álgebra 2 estão incluídos e se estendem às ideais necessárias para o cálculo. Obrigatório: Álgebra 1, 
geometria e álgebra 2 (curso semestral, aberto às séries 11, 12). 
 
238 Estatísticas AP         1 crédito 

As estatísticas de posicionamento avançado familiarizam os alunos com os principais conceitos e ferramentas para 
coletar, analisar e tirar conclusões de dados.  As ideias e computações apresentadas neste curso têm ligações 
imediatas e ligações com eventos reais. Calculadoras simplificarão os cálculos e permitirão que os alunos se 
concentrem profundamente nos conceitos envolvidos nas estatísticas.  Este curso prepara os alunos para o exame 
de colocação avançada em estatística. Os alunos têm a opção de participar das competições da liga de matemática 
da Nova Inglaterra e da Olimpíada de matemática que serão agendadas durante o dia acadêmico. Recomendado: 
Álgebra 2 H (85%) ou pré-cálculo (curso de ano completo, aberto às séries 11,12) 
 
 
243 Programação em C++ parte 1 H       .5 crédito 

Programação em C++ parte 1 é para o novo aluno de ciência da computação. Nenhuma experiência prévia em 
ciência da computação ou programação é necessária, pois conceitos e teorias começarão desde o início. Design de 
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cima para baixo (planejando a solução de um problema em etapas detalhadas antes de colocá-lo em código) será 
estressado. Os problemas serão feitos da matemática, do negócio, e das outras áreas. Os tópicos estudados 
incluem variáveis, entrada/saída, fluxo de controle, loops e funções. Este curso conta como a metade de um crédito 
na matemática ou em artes práticas. Obrigatório: conclusão bem-sucedida de álgebra 1 (curso semestral, aberto às 
séries 9, 10, 11, 12) Nota: os alunos que planejam tomar AP Ciência da computação A deve levar a programação 
em C++ parte 2. 
 
241 programação em C++ parte 2 H                    .5 crédito 

Este curso é uma continuação da programação em C++ parte 1. O curso baseia-se nos tópicos estudados na parte 
1, movendo-se em estruturas mais avançadas. Os tópicos estudados incluem fluxos de arquivos, estruturas, classes, 
amigos, operadores sobrecarregados, matrizes, cadeias de caracteres e vetores. Devido à complexidade de alguns 
desses tópicos, apenas os alunos sérios sobre programação de computadores devem se inscrever para este 
curso.  Este curso é um pré-requisito para o AP Ciência da computação A: Java. Este curso conta como a metade de 
um crédito na matemática ou em artes práticas. Obrigatório: conclusão bem-sucedida da programação em C++ parte 
1 (curso semestral, aberto às séries 9, 10, 11, 12). 
 
242 Ciência da computação AP          1 crédito 

Este é um curso de ano completo para alunos que completaram um ano de C++ ou um ano de programação JAVA.   
O AP Ciência da computação um curso em um curso introdutório em ciência da computação.  Porque o design e 
implementação de programas de computador para resolver problemas envolvem habilidades que são fundamentais 
para o estudo da ciência da computação, uma grande parte do curso é construída em torno do desenvolvimento de 
programas de computador que resolver corretamente um determinado problema.  Esses programas devem ser 
compreensíveis, adaptáveis e, quando apropriado, reutilizáveis.  Ao mesmo tempo, a concepção e implementação 
de programas de computador é usado como um contexto para a introdução de outros aspectos importantes da 
informática, incluindo o desenvolvimento e análise de algoritmos, o desenvolvimento e uso de estruturas de dados 
fundamentais, o estudo de algoritmos padrão e aplicações típicas, e o uso de métodos lógicos e formais.  Além 
disso, o uso responsável desses sistemas é parte integrante do curso.  Os alunos poderão codificar fluentemente em 
um paradigma orientado a objeto usando a linguagem de programação JAVA.  Os alunos deverão estar 
familiarizados com e ser capaz de usar classes de biblioteca JAVA padrão do subconjunto de JAVA de AP.  Devido 
a um currículo muito exigente, este é um curso apenas para alunos que são sérios sobre a programação.  Este curso 
cumpre a exigência das artes práticas.  Obrigatório: programação em C++ parte 1 e 2 (curso de ano inteiro, aberto 
às séries 10, 11, 12) 
 
256 Literacia financeira e raciocínio qualitativo CP      .5 crédito 

Este curso abrange o raciocínio com números, estimativa, gestão de finanças pessoais (contas de verificação, crédito 
cartões, impostos de renda, auto empréstimo, e empréstimos estudantis), presente e futura análise orçamentária, e 
valor de tempo de aplicações de dinheiro. Obrigatório: conclusão bem-sucedida de álgebra 2 (curso semestral, aberto 
às séries 11, 12). 
 
260 Estruturas de dados         .5 crédito 

Estruturas de dados é um curso semestral para o programador de computador experiente. Estruturas de dados 
fundamentais, como listas, stacks, filas, árvores, montes e tabelas de hash, serão introduzidas neste curso. 
Algoritmos e análise de programas que acompanham essas estruturas de dados também serão discutidos. Até o 
final deste curso, os alunos serão capazes de compreender as diferenças entre várias estruturas de dados, analisar 
problemas e determinar a estrutura mais adequada para implementar, escrever aplicações e comparar a eficiência  
armazenamento de cada estrutura de dados utilizada. Obrigatório: conclusão bem-sucedida da AP Ciência da 
computação A (curso semestral, aberto às séries 11 e 12). 
 
262 Resolução de problemas parte 1 H       .5 crédito 
263 Resolução de problemas parte 1 ACP       .5 crédito 

Este curso é projetado para desenvolver e melhorar as estratégias de resolução de problemas que são utilizados no 
trabalho de curso educacional e também no local de trabalho. Os alunos aprenderão a trabalhar cooperativamente 
em grupos. Desenvolverão habilidades de comunicação através de apresentações, trabalhos escritos e projetos. Os 
métodos abordados na parte I incluem o desenho de um diagrama, listas sistemáticas, eliminando as possibilidades 
e a lógica matricial. Trabalhar com e desenvolver estratégias para quebra-cabeças, bem como jogos cooperativos e 
competitivos será uma parte do curso.  Este curso não requer qualquer fundo de matemática anterior além de 
álgebra 1 e não deve ser pensado como um curso de "matemática". Destina-se a melhorar o pensamento global. Os 
escores do teste PSAT, SAT e MCAS devem melhorar como resultado deste curso. Será dada aos alunos a 
oportunidade de fazer este curso a nível H ou ACP. Serão feitas modificações no que diz respeito à carga de 
trabalho dos alunos e ao nível de dificuldade de distinguir entre os dois níveis (Curso semestral, aberto às séries 9, 
10, 11, 12).  
 
264 Resolução de problemas parte 2 H       .5 crédito 
265 Resolução de problemas parte 2 ACP       .5 crédito 

Este curso é uma continuação da solução de problemas parte 1. Os métodos abordados na parte 2 incluem trabalhar 
para trás, adivinhar e verificar, representação física e fazer um problema mais simples. Trabalhar com e desenvolver 
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estratégias para quebra-cabeças, e jogos cooperativos e competitivos será uma parte do curso. Este curso não 
requer qualquer fundo de matemática anterior além de álgebra 1. Será dada aos alunos a oportunidade de fazer este 
curso a nível H ou ACP. Serão feitas modificações no que diz respeito à carga de trabalho dos alunos e ao nível de 
dificuldade para distinguir entre os dois níveis (Curso semestral, aberto às séries 9, 10, 11, 12).  
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CURSOS OFERECIDOS 
 

Cursos disciplinares 
fundamentais 

Ciência da terra ACP 
Ciência da terra CP 

Biologia H 
Biologia ACP 
Biologia CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Física H 
Física ACP 

Engenharia por design 
H 

Cursos de colocação 
avançada 

Biologia AP 
Química AP 

Ciência ambiental AP 
Física AP 

 
 
 
 

 
 
 

Cursos eletivos 

Comportamento animal 
ACP 

Ciência ambiental ACP 
Fisiologia do exercício 

ACP 
Ciência forense ACP 
Oceanografia ACP 

Anatomia humana e 
fisiologia ACP (ano 

inteiro) 
Zoologia ACP 

Estudo independente 

 
 
A ciência pode informar, enriquecer e até salvar nossas vidas.  Acreditamos que a ciência é um esforço 
para toda a vida. A faculdade de Ciências é dedicada a oferecer um programa de educação científica 
que irá preparar o aluno para uma vida de inquérito. 
 
Um currículo fundamental de ciência e engenharia, ciência da terra, biologia, química e física tem um 
forte componente laboratorial. Cada curso principal, ou disciplina, fornece uma maneira distinta de 
analisar fenômenos naturais. Através de seus estudos na ciência, os alunos constroem as ferramentas 
que os cientistas usam para explicar o mundo ao nosso redor.  
 
Nosso currículo atende aos frameworks estaduais de Massachusetts para a ciência e prepara os alunos 
para fazer o exame de ciência MCAS necessária para a formatura. Tipicamente, os alunos que tomam 
nosso Biologia curso tomar o exame MCAS ciência no final do ano. Os alunos só precisam fazer um dos 
quatro exames de MCAS científicos possíveis durante o seu mandato no ensino médio. 
  
As disciplinas principais são complementadas por cursos de colocação avançada e cursos eletivos em 
que os alunos podem prosseguir estudos mais concentrados em uma determinada área de interesse. Os 
cursos de AP proporcionam aos alunos a primeira experiência de um curso universitário rigoroso na 
ciência. As eletivos melhoram e enriquecem a experiência do estudo da ciência e incentivam os alunos a 
seguirem carreiras na ciência. 
  
Os alunos de Framingham High School têm um programa de ciência que irá iniciá-los em um caminho de 
descoberta que irá servi-los como cidadãos do mundo. 
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CIÊNCIAS 
Opções de Sequência do Curso 

9ª série 10ª série 11ª série 12ª série 

Terra ACP 
Terra CP 
Biologia H 

Biologia ACP 
 
 

 
 
 
 

Biologia H 
Biologia ACP 
Biologia CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Física H 
Física ACP 

 
 
 

Biologia ACP 
Biologia CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Engenharia por design H 
Física H 

Física ACP 
Biologia AP 
Química AP 
Física AP  

AP ambiental 
Cursos eletivos de ciência 

 

Biologia ACP 
Biologia CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Engenharia por design H 
Física H 

Física ACP 
Biologia AP 
Química AP 
Física AP 

AP ambiental 
Cursos eletivos de ciência 

 

 

CIÊNCIAS 
Descrições do Curso 

 
Cursos disciplinares fundamentais: 
312 Sistemas de terra ACP        1 crédito 

Este curso explora como a energia e a matéria movem-se de maneira cíclica através dos ambientes dinâmicos da 
terra. Através de computação e modelagem física e experimentos de laboratório, os alunos examinam como os 
processos físicos e as interações humanas têm esculpido nosso planeta. Os alunos estudam e aplicam os principais 
princípios de geologia, ciência ambiental oceanografia, meteorologia e astronomia para modelar e analisar o nosso 
mundo em constante mutação.  Os alunos deste curso constroem as habilidades para analisar informações 
complexas de uma variedade de maneiras que os servirão entre disciplinas e ao longo de sua carreira no ensino 
médio. Os alunos que entram na ACP Earth Systems Science devem ter habilidades laboratoriais, gráficas e 
matemáticas bem desenvolvidas (Curso de ano inteiro, aberto às séries 9, 10). 
 
313 Ciência dos sistemas da terra CP       1 crédito 

Em Sistemas da Terra CP-2, os alunos irão explorar os cinco ramos da ciência da terra através do uso de modelos físicos e 
computadorizados. Este curso leva os alunos do centro sólido da terra até as estrelas, das auroras na beira do céu às 
trincheiras do mar profundo. Através do currículo, a inquisição é enfatizada assim como são desenvolvidas habilidades 
analíticas. O curso enfoca o desenvolvimento de habilidades de laboratório, gráfico, habilidades de estudo e serve como uma 
introdução aos cursos de ciências no nível da escola média. Matrícula somente com aprovação do diretor do departamento 
(Curso de ano inteiro aberto às séries 9,10). 
 
304 Biologia ACP      1 crédito  

Este curso é uma introdução compreensiva ao estudo da vida. Os alunos irão aprender através de interações de 
laboratório e sala de aula os conceitos mais importantes da biologia. Tópicos incluem evolução, bioquímica, 
genética, estrutura e função da célula, fotossíntese e respiração celular, biologia humana e ecologia. O currículo 
enfatiza uma abordagem molecular, com foco nos conceitos mais importantes. As atividades de laboratório incluem 
dissecação. Pré-requisito: Álgebra I (Curso de ano inteiro aberto às séries 9,10, 11, 12). 
 
303 Biologia H          1 crédito 
Em Sistemas da Terra CP-2, os alunos irão explorar os cinco ramos da ciência da terra através do uso de modelos 
físicos e computadorizados. Este curso leva os alunos do centro sólido da terra até as estrelas, das auroras na beira 
do céu às trincheiras do mar profundo. Através do currículo, a inquisição é enfatizada assim como são desenvolvidas 
habilidades analíticas. O curso enfoca o desenvolvimento de habilidades de laboratório, gráfico, habilidades de 
estudo e serve como uma introdução aos cursos de ciências no nível da escola média. Matrícula somente com 
aprovação do diretor do departamento (Curso de ano inteiro aberto às séries 9,10). 
 
305 Biologia CP          1 crédito 
Este curso cobre os conceitos mais importantes de biologia incluindo a estrutura e função da célula, processos biológicos 
chave, genética, biologia humana, evolução e ecologia. O conteúdo e detalhamento do curso são menos rigorosos do que o 
nível CP1; no entanto, todos os tópicos importantes de biologia são abordados com uma combinação de atividades de 
laboratório e sala de aula.  Dissecações são incluídas. Matrícula somente com aprovação do diretor do departamento (Curso 
de ano inteiro aberto às séries 10, 11 e 12). 
 
323 Química H           1 crédito 

Bem-vindo ao estudo da matéria. Este curso é uma introdução compreensiva à química, incluindo um tratamento 
rigoroso das reações químicas, estequiometria, teoria cinética, fases da matéria, estrutura atômica, termoquímica, 
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equilíbrio e reações redutoras de oxidação. Este programa com base de laboratório irá enfatizar o descobrimento e o 
entendimento das ideais e conceitos através da análise de dados. É recomendado que os alunos possuam 
habilidades matemáticas superiores. Pré-requisito: Completar Geometria (Curso de ano inteiro aberto às séries 10, 
11 e 12). 
 
324 Química ACP         1 crédito 

Química é o estudo da matéria e energia e suas interações. Este curso é uma revisão compreensiva da química 
incluindo reações químicas, estequiometria, teoria cinética, fases da matéria, estrutura atômica, termoquímica, 
equilíbrio e reações redutoras de oxidação. Este programa com base de laboratório irá enfatizar a interpretação de 
dados para reforçar conceitos e desenvolver o raciocínio quantitativo. Alunos devem ter completado dois anos de 
matemática na escola média para ter sucesso neste curso (Curso de ano inteiro aberto às séries 10, 11 e 12).  
 
325 Química CP          1 crédito 

Vivendo através da Química utiliza uma abordagem prática para fazer conexões entre os conceito de química e 
questões sociais. Este currículo inovador desenvolvido pela Universidade da California em Berkeley, cobre os 
requisitos do estado quanto à disciplina de Química, e contextualiza uma variedade de tópicos que incluem: 
mudanças químicas, toxinas, combustão, tempo e cheiros. Os alunos aprendem os princípios da química através de 
um componente integrado de laboratório e análise de dados experimentais. Alunos devem possuir habilidades em 
álgebra e gráficos. Matrícula somente com aprovação do diretor do departamento (Curso de ano inteiro aberto às 
séries 10, 11, 12). 
 
333 Física H                                                                                                                                                     1 crédito 

Este curso explora tópicos introdutórios em física usando uma abordagem de solução de problemas. Este é um 
programa matematicamente rigoroso que requer excelentes habilidades em álgebra, trigonometria e gráfico. Tópicos 
incluem mecânica, energia, luz, eletricidade e movimento de ondas. Semestre 1 enfoca mecânica. Semestre 2 é 
uma investigação dos tópicos de energia. Os alunos devem estar correntemente matriculados em Matemática 
Avançada ou acima (Curso de ano inteiro aberto às séries 10, 11, 12). 
 
334 Física ACP                                                                                                                                                1 crédito 

Este curso explora os tópicos introdutórios da física usando uma abordagem de solução de problemas. Os alunos 
devem ter habilidades bem desenvolvidas de laboratório, matemática e gráficos. Tópicos incluem mecânica, energia, 
luz, eletricidade e movimento de ondas. Semestre 1 enfoca mecânica. Semestre 2 é uma investigação dos tópicos 
de energia. Alunos devem ter completado dois anos de matemática na escola média para ter sucesso neste curso 
(Curso de ano inteiro aberto às séries 10, 11 e 12). 
 
585 Engenharia por design H                                                                                                                         1 crédito 

Este curso é um curso de ano inteiro que reúne ciência, tecnologia, matemática e as artes através de uma lente de 
engenharia.  Os alunos utilizarão o processo de projeto de engenharia para solucionar uma série de desafios.  O 
processo de design de engenharia pede aos alunos que identifiquem uma necessidade, pesquisem o problema, 
desenvolvam soluções possíveis, selecionem uma solução promissora, construam um protótipo, testem, avaliem e 
projetem novamente conforme necessário. Projetos possíveis incluem a construção de uma ponte, a construção de 
um instrumento musical, e outros projetos que combinam ciência e arte.  Os alunos vão ganhar exposição a 
softwares e tecnologias padrão do setor.  Pré-requisito: conclusão bem-sucedida de álgebra 2 e química (75% ou 
superior) (Curso de ano completo, aberto às séries 11,12). 
 
Cursos de colocação avançada: 

Os seguintes cursos são projetados oferecer uma experiência introdutória da ciência da faculdade e cumprir as 
exigências da placa da faculdade. Estes cursos são oferecidos como a segunda exposição do aluno no ensino 
médio ao conteúdo, não como um curso preliminar no assunto. A fim de cumprir as horas recomendadas, os alunos 
serão automaticamente agendados para o Período de laboratório de AP. Este período de laboratório adicional 
atende dois dias por ciclo para o ano inteiro. Assim, os alunos atendem a todos os sete dias do ciclo escolar ao 
longo de dois períodos, permitindo-lhes tempo adequado para completar os laboratórios recomendados e material 
de palestra. O Conselho Universitário aprovou os currículos e os livros didáticos da faculdade para estes cursos. 
Os alunos inscritos deverão fazer o teste de AP na primavera. Estamos muito orgulhosos do grande sucesso que 
nossos alunos tiveram no teste de AP e em suas classes de faculdade subsequentes. 
 
380 Biologia com período de laboratório AP                      1.5 créditos 
Este é um curso de biologia intensiva de segundo ano, para alunos interessados em se graduar em biologia ou outra 
ciência na Universidade. Os alunos irão estudar química biológica, células, genética molecular e de organismos, 
evolução, ecologia e um levantamento da vida na terra. Os laboratórios incorporam conceitos de química para o 
estudo da biologia, tais como estequiometria, titulação e leis de gás, e foco em resultados precisos e análise 
quantitativa.  As técnicas laboratoriais incluem transformação e cultivo de bactérias, PCR, eletroforese, western 
blotting e espectrofotometria. A dissecção está incluída. O curso será agendado automaticamente com o período de 
laboratório AP apropriado. Pré-requisito: um ano completo de biologia e um ano completo da química (Curso de ano 
inteiro, aberto às séries 11, 12; curso vai atender sete dias por ciclo). 
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381 AP química com laboratório               1,5 créditos 
Este curso é oferecido para aqueles que desejam fazer um segundo curso intensivo em química. Os tópicos incluem 
estrutura atômica e periodicidade, vínculo químico, estequiometria, Estados de matéria, cinética, equilíbrio, 
termodinâmica e eletroquímica. Este programa será de particular interesse para aqueles interessados em qualquer 
ciência ou carreira de engenharia. O curso será agendado automaticamente com o período de laboratório AP 
apropriado. Pré-requisito: um ano completo da química do ensino médio (Curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 
12; curso vai atender sete dias por ciclo) 
 
382 AP ciência ambiental com laboratório               1,5 créditos 
APES é um curso introdutório de nível universitário. Este curso enfatiza uma abordagem científica rigorosa que 
enfatiza os princípios científicos, a análise e um componente laboratorial, em vez de sociológicos de perspectivas 
políticas. Este curso combina os reinos da biologia, química e física para ajudar os alunos a entenderem as inter-
relações entre o homem e a natureza. O curso será agendado automaticamente com o período de laboratório AP 
apropriado. Pré-requisito: um ano completo de Ciências da terra do ensino médio, biologia ou química (Curso de ano 
inteiro, aberto às séries 11, 12; curso vai atender sete dias por ciclo.) 
 
383 AP física com período de laboratório                 1,5 créditos 
Este é um curso baseado em cálculo que serve como um segundo ano de física e preparação para o teste de física 
de colocação avançada de duas partes (física C). O cálculo é introduzido como uma outra ferramenta para a 
resolução de problemas. O primeiro semestre concentra-se na mecânica, enquanto o segundo semestre se dedica a 
estudar eletricidade e magnetismo. Este programa será de particular interesse para aqueles interessados em 
qualquer ciência física ou carreira de engenharia. O curso será agendado automaticamente com o período de 
laboratório AP apropriado. Pré-requisito: um ano completo de física do ensino médio. Este curso requer que o 
cálculo AP BC é feito simultaneamente ou já está concluído (Curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 12; curso vai 
atender sete dias por ciclo.) 
 
Opções de cursos eletivos de ciências: 

Os cursos de ciência eletivo são projetados para complementar o currículo fundamental da ciência, construindo 
sobre o conhecimento disciplinar do núcleo a partir do ano inteiro ciência cursos oferecidos. Os alunos que tomam 
cursos eletivos da ciência devem já ter demonstrado a competência em pelo menos duas disciplinas da ciência. A 
conclusão bem-sucedida de dois cursos de laboratório de ano inteiro é um pré-requisito mínimo para todos os cursos 
de ciência eleitoral. A eletivo não pode ser concorrente do segundo curso disciplinar do núcleo. 
 
343 Ciência ambiental ACP        .5 crédito 

Este curso concentra a atenção em como definimos o ambiente, que campos de estudo colaboram o guarda-chuva 
da ciência ambiental, e quais são alguns dos dilemas ambientais que os seres humanos enfrentam. Os alunos 
aprenderão os desafios enfrentados pela humanidade para lidar com questões ambientais, com sustentabilidade e 
com as características de um ecossistema sustentável. Discutiremos como a expansão urbana impactou nossa vida 
selvagem, abastecimento de água e atmosfera e investigará as questões em forma modular por coleta e análise de 
dados científicos. Os tópicos incluem ecossistemas, ciclagem de nutrientes, qualidade da água local, o ciclo do 
carbono, mudanças climáticas, energias renováveis, cidades sustentáveis e justiça ambiental (Curso de um 
semestre, aberto às séries 11, 12). 
 
345 Comportamento animal ACP        .5 crédito 

Os alunos investigarão o comportamento animal e a interação dos animais com seu ambiente.  Animais na natureza 
e no laboratório serão estudados.  Os direitos dos animais e o ativismo animal serão estudados através de vídeos, 
imagens, recursos de Internet e estudos científicos reais de pesquisa.  Será necessário um projeto de classe (Curso 
de um semestre, aberto às séries 11, 12). 
 
346 Oceanografia ACP          .5 crédito 

Este é um programa orientado para atividades com investigações de campo, incluindo uma piscina de maré e estudo 
de praia. As características biológicas, químicas e físicas das margens e do oceano serão estudadas. As novas 
tecnologias são discutidas e utilizadas pelos alunos. O estudo dos organismos no laboratório é incluído. Os alunos 
também realizarão testes abrangentes de água salgada (Curso de um semestre, aberto às séries 11, 12). 
 
350 Zoologia ACP         .5 crédito 

Primeiramente um curso da dissecção do laboratório, a zoologia de vertebrados oferece ao aluno uma oportunidade 
de investigar a estrutura de uma variedade de organismos. Os alunos observarão o desenvolvimento sequencial, a 
função e as relações evolutivas existentes entre os animais. As dissecções incluirão a enguia, o necturus, o pombo e 
a serpente da lampreia (Curso de um semestre, aberto às séries 11, 12). 
 
354 Anatomia e fisiologia humana ACP        1 crédito 

Anatomia humana e fisiologia é um curso de laboratório de ano inteiro explorando todos os 11 sistemas do corpo 
humano. As estruturas anatômicas (anatomia) e sua função correspondente (Fisiologia) são aprendidas usando uma 
aproximação baseada do estudo de caso paciente diagnóstica. Os alunos aprenderão anatomia e fisiologia através 
das perspectivas do paciente e do médico. Laboratórios envolvendo coleta de dados do paciente, análise de dados e 
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dissecção são concluídos ao longo do ano.  Experiências de aprendizado hands-on, avaliações alternativas, papéis 
de pesquisa de doenças, atribuições de apresentações visuais de slides e estudos de caso de equipe são usados 
para determinar a compreensão do aluno.  Um fundo forte na biologia é recomendado e os alunos devem ter 
terminado com sucesso química (Curso de ano inteiro, aberto às séries 11 & 12). 
 
306 Fisiologia do exercício ACP         .5 crédito 

Esta classe explora as respostas fisiológicas do corpo humano a níveis variados de exercício; de exercícios leves 
para exercício vigoroso levando a fadiga crônica. Através de aulas de aula, discussões e experimentos laboratoriais, 
os alunos vão ganhar uma compreensão do desempenho do corpo durante o exercício. O estudo do sistema 
muscular e do esforço físico será baseado nos eventos moleculares durante o estresse físico, incluindo treinamento 
de força, treinamento aeróbico e o envolvimento da física nos movimentos corporais. Os laboratórios terão lugar nos 
laboratórios de Ciências e no centro de bem-estar; incluindo o estudo das respostas cardiovasculares, musculares e 
respiratórias durante o exercício. Um fundo forte no primeiro ano a biologia é recomendado. Uma vez que é 
oferecido em conjunto com o departamento de educação física, este curso pode ser feito como um eletivo para o 
departamento de ciência crédito ou para o departamento de educação física crédito (Curso de um semestre, aberto 
às séries 11, 12) 
 
356 Ciência forense ACP         .5 crédito 

A ciência forense é a aplicação e ligação da ciência ao sistema jurídico dos Estados Unidos.  Este curso leva você 
da cena do crime ao tribunal, revelando as técnicas que os profissionais usam para identificar e coletar evidências, 
analisá-las e aplicar os resultados em uma investigação. A perícia é uma mistura complexa do planeamento, da 
solução de problemas, da aplicação prática, e da comunicação. Neste curso, você aplicará seu histórico científico 
prévio a investigações legais realizando laboratórios e apresentando suas descobertas à classe. Este é um curso 
baseado em laboratório e projeto que é mais adequado para um trabalhador independente. O trabalho em grupo e 
as apresentações são um componente obrigatório do currículo do curso.  Ao aprimorar suas habilidades analíticas, 
você aprenderá o que realmente está por trás das investigações da cena do crime.  Pré-requisitos: conclusão bem-
sucedida de biologia e química (Curso de um semestre, aberto às séries 11, 12). 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Sheryl Stacey, Diretor do Departamento 
 

Cursos Oferecidos 
 

Inglês aplicado I  
Inglês aplicado II  

Literatura americana aplicada  
Literatura mundial aplicada  

Álgebra aplicada I  
Geometria aplicada 
 Álgebra aplicada II  

Matemática aplicada ao consumidor  
Mundo moderno aplicado  

História aplicada dos EUA I  
História aplicada dos EUA II  

Biologia aplicada I  
Biologia aplicada II 

  
Seminário de caloiro  

Competências académicas e apoio  
Caminhos para carreiras e independência  

Navegação de aplicativos  
Alfabetização e leitura  

 
Phoenix Inglês 9*  
Phoenix Inglês 10*  

Phoenix Inglês 11-12*  
Phoenix Álgebra I *  

Phoenix Geometria*  
Phoenix Álgebra II*  

Phoenix História moderna do mundo*  
Phoenix Inquérito história dos EUA*  

Phoenix Biologia I*  
Phoenix Biologia II *  

Phoenix Saúde*  
Phoenix Seminário*  

Phoenix Estudo de filmes* 
 Phoenix Doenças humanas*  

A década de 1960 através da música*  
Arte moderna *  

História da pichação*  
CSI Phoenix*  

Phoenix Programa de desenvolvimento de carreira*  
 

Matemática funcional * *  
Estudos sociais funcionais * *  

Ciência funcional * *  
Habilidades de vida funcional * *  

Saúde funcional **  
 

*Somente para o programa Phoenix  
**Somente para o Centro de Programas 

 

O departamento de educação especial fornece instruções especialmente concebidas para satisfazer as necessidades 
exclusivas dos alunos com deficiências. Os alunos elegíveis para serviços de educação especial têm programas educacionais 
individualizados que incluem cursos de educação especial e educação regular. O objetivo principal do departamento é apoiar 
e incentivar o envolvimento máximo dos alunos em cursos de educação regular, na medida do necessário.  
 
O departamento de educação especial e a Comunidade da High School de Framingham estão empenhados em satisfazer as 
necessidades educativas e emocionais dos alunos com desafios de aprendizagem no ambiente menos restritivo. Cada aluno 
de Framingham High School com necessidades especiais é colocado de acordo com o processo de avaliação da equipe. 
Esse processo envolve a exploração e a documentação de todas as alternativas de educação regular antes do 
encaminhamento à educação especial.  
 
A participação nos seguintes cursos de educação especial é baseada em recomendações feitas através do processo da 
equipe e no recebimento de um programa educacional individualizado assinado aceitando o curso (s). 
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Sequência do Curso 

9ª série 10ª série 11ª série 12ª série 

 
Inglês aplicado I  

Álgebra aplicada I 
Mundo moderno 

aplicado I Seminário de 
calouros 

 
Inglês aplicado II 

 Aplicada geometria 
aplicada História dos 

EUA Eu  
Biologia aplicada II 

 Competências 
académicas e apoio 

 
Literatura americana 

aplicada/literatura 
aplicada do mundo  
Álgebra aplicada II 

 Aplicado História dos 
EUA I 

 Competências 
académicas e apoio 

Caminhos para carreiras 
e independência 

 
Literatura americana 

aplicada/literatura 
aplicada do mundo  

Matemática aplicada ao 
consumidor 

 Competências 
académicas e apoio  

Navegação de 
aplicativos 

 
Programa Phoenix 

9ª série 10ª série 11ª série 12ª série 

Inglês 9 Phoenix 
Álgebra Phoenix I  
História do mundo 

Phoenix Biologia I Phoenix 
Seminário Phoenix  

Saúde Phoenix  
Estudo de filmes Phoenix 
Doenças humano Phoenix  
A década de 1960 através 

da música  
Arte moderna  

História de pichação 

Inglês 10 Phoenix 
Geometria Phoenix 
História dos EUA 
Pesquisa Phoenix 

 Biologia II Phoenix 
Estudo de Filmes 

Phoenix 
 Doenças humanas  
A década de 1960 
através da música  

Arte moderna 

Inglês 11-12 Phoenix 
 Álgebra II Phoenix 
História dos EUA 
Pesquisa Phoenix 

 Estudo de filmes Phoenix 
Doenças humanas  

Ciência de alimentos 
Phoenix  

A década de 1960 através 
da música  

Arte moderna  
CSI Phoenix 

 

Inglês 11-12 Phoenix 
Estudo de Filmes 

Phoenix  
Doenças humanas  

Ciência de alimentos 
Phoenix  

A década de 1960 
através da música  

Arte moderna  
História de pichação  

CSI Phoenix  
Desenvolvimento de 

carreira 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Descrições do Curso 

 
715 Álgebra aplicada I         1 crédito 

Este curso de ano inteiro é para calouros e/ou alunos que entram em educação especial, que necessitam de 
assistência com habilidades matemáticas básicas.  Esta classe incluirá a resolução de equações, ordem de 
operações, matemática básica e uma introdução à geometria, estatísticas e preparação MCAS. Esta classe abrange 
a maioria do currículo do curso de Álgebra I.  (Curso de ano completo, aberto às séries 9, recomendação de TEAM 
necessária) 
 
767 Geometria aplicada         1 crédito 

Este curso é para alunos que já tomaram álgebra aplicada 1. Os alunos estudarão conceitos dentro dos seguintes tópicos: 
geometria de coordenadas, linhas paralelas/perpendiculares, relações de triângulo, quadriláteros, polígonos, transformações 
de congruência, proporções e similaridade, área e perímetro, e área de superfície e volume. O curso inclui aplicações do 
mundo real destes tópicos e preparação para o teste de matemática MCAS (Curso de ano inteiro aberto às séries 10, 11, 12, 
recomendação da equipe exigida). 
 
768 Álgebra aplicada II         1 crédito 

Este curso é para alunos que já tomaram álgebra aplicada 1 e geometria aplicada. Os alunos vão estudar uma 
variedade de tipos de função em profundidade, com um foco principal na aprendizagem para converter entre seus 
gráficos e equações. As funções estudadas incluem: linear, quadrática, polinomial, radical e exponencial. Além 
disso, o currículo de álgebra aplicada 2 inclui tópicos como resolver sistemas de equações, fatorar polinômios e 
operar em polinômios (Curso de ano inteiro aberto às séries 11, 12, recomendação de equipe necessária). 
 
946 Matemática aplicada ao consumidor       1 crédito 

O curso centra-se nas habilidades matemáticas práticas que os alunos precisam no mundo real e demonstra a 
relevância da matemática em suas vidas diárias. Os tópicos incluem: ganhar dinheiro, comprar alimentos, compras 
de roupas, gerenciar uma casa, comprar e manter um carro, medição para cozinhar, melhorar uma casa, viajar, 
orçamentar, bancário e investir, pagando impostos, exploração de carreira e preparação, e decimal, porcentagem e 
conversão de fração (Curso de ano inteiro aberto à 12ª série, recomendação de equipe exigida) 
 
701 Inglês aplicado I         1 crédito 

Este curso fornece instrução especializada em leitura para compreensão e desenvolvimento de vocabulário, bem 
como desenvolver habilidades de leitura em uma variedade de gêneros literários, incluindo o jogo, poesia, e o conto.  
Escrever atribuições incidirá sobre o desenvolvimento de frases claras, concisas, parágrafos e redações. Este curso 
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utiliza recursos multimídia para complementar diversos estilos de aprendizado. Inglês aplicado espelha o currículo 
inglês I (Curso de ano inteiro, aberto a 9 ª série, recomendação de equipe necessária). 
 
726 Inglês aplicado II         1 crédito 

Este curso é para aqueles que já fizeram o inglês aplicado I. Este curso incentiva os alunos a considerar diferentes 
gêneros da literatura e sua relação com a sociedade e eles mesmos. Os alunos analisarão e interpretarão a 
literatura por meio de discussões, bem como a escrita expositiva. O Inglês aplicado II espelha o currículo inglês II 
(Curso de ano inteiro, aberto a 10ª série, recomendação da equipe exigida). 
 
900 Literatura americana aplicada        1 crédito 
Este curso é para os aqueles que já fizeram o inglês aplicado I e II. Este curso incentivou os alunos a considerar 
diferentes gêneros da literatura americana e suas relações com a sociedade e eles mesmos. Os alunos analisarão e 
interpretarão a literatura por meio de discussões, bem como a escrita expositiva.  A literatura americana aplicada 
reflete o currículo da literatura americana.  (Curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 12, recomendação de equipe 
necessária).  Este curso é oferecido alternando anos. 
 
903 Literatura mundial aplicada        1 crédito 

Este curso é para aqueles que já fizeram o inglês aplicado I e II. Este curso incentiva os alunos a considerar 
diferentes gêneros de literatura de todo o mundo e sua relação com a sociedade e eles mesmos. Os alunos 
analisarão e interpretarão a literatura por meio de discussões, bem como a escrita expositiva. A literatura mundial 
aplicada reflete o currículo da literatura mundial (Curso de ano inteiro, aberto a 11 ª série, 12, recomendação de 
equipe necessária). Este curso é oferecido um ano sim e outro não. 
 
717 História do mundo moderna aplicada       1 crédito 

Iniciando em 1800, os alunos interpretarão e analisarão o impacto de eventos mundiais significativos. O curso 
revisita as revoluções na Europa e nas Américas e termina com um estudo dos Assuntos mundiais hoje. O estudo 
incluirá unidades sobre o Iluminismo, a industrialização, o imperialismo, o totalitarismo e a guerra fria. Este curso 
reflete o currículo do curso do mundo moderno e é modificado para atender às necessidades dos alunos com 
necessidades especiais (Curso de ano inteiro, aberto a 9 ª série, recomendação de equipe necessária). 
 
705 História aplicada dos Estados Unidos I      1 crédito 

Este curso representa uma pesquisa social, política e econômica da América começando antes da chegada de 
Colombo e continuando a 1877.  As unidades de estudo incluem a divisão, a expansão oeste, o desenvolvimento 
urbano e a formação do sistema democrático.  Este curso reflete o currículo do curso história dos EUA I CP e é 
modificado para atender as necessidades dos alunos com necessidades especiais.  (Curso de ano inteiro, aberto 
para a 10ª série, recomendação da equipe exigida). 
 
734 História aplicada dos Estados Unidos II      1 crédito 

Este curso abrange o período de tempo de 1877 até hoje. Mudanças nas questões sociais, políticas e econômicas e 
políticas são destacadas à medida que os Estados Unidos se mudaram de uma sociedade agrícola em 1800 para 
uma sociedade industrial e um líder mundial no século XX. À medida que exploramos uma variedade de lugares 
históricos, pessoas e eventos, vamos continuamente fazer conexões com nossa nação hoje. O tratamento 
aprofundado dos eventos principais incluirá, mas não se limitando a, industrialização, imigração, o novo negócio, 
guerra fria, movimento dos direitos civis, e a guerra do Golfo, e os alunos são incentivados a compartilhar pontos de 
vista sobre eventos nacionais, passados e presentes, através de discussões de classe, projetos, atividades e 
redação.  Esta classe oferecerá uma variedade de técnicas de instrução para acomodar diferentes estilos de 
aprendizagem, a fim de aumentar a compreensão do material do curso (Curso de ano inteiro, aberto para a 11 ª 
série, recomendação de equipe necessária) 
 
728 Biologia aplicada I         1 crédito 

Este curso abrange os principais conceitos de biologia, incluindo a estrutura celular e função, os principais processos 
biológicos, e genética. O conteúdo e o detalhe do curso refletem o currículo de Biologia CP e são modificados para 
atender a necessidade de alunos com necessidades especiais. Todos os tópicos salientes da biologia são cobertos 
com uma combinação de interações e de atividades da sala de aula e do laboratório (Curso de ano inteiro, aberto às 
séries 9, 10, recomendação de equipe necessária). 
 
744 Biologia aplicada II         1 crédito 

Este curso é uma continuação da biologia aplicada parte 1. Este curso abrange os principais conceitos de biologia, 
incluindo biologia humana, evolução e ecologia. No final deste curso, os alunos estarão tomando a biologia MCAS. 
O conteúdo e o detalhe do curso refletem o currículo de Biologia CP e são modificados para atender a necessidade 
de alunos com necessidades especiais (Curso de ano inteiro, aberto a 10ª série, recomendação da equipe exigida) 
 
716 Alfabetização e leitura         1 crédito 

Este curso é para alunos que estão motivados para melhorar suas habilidades de leitura e vocabulário através de 
instrução intensiva de pequenos grupos.  Os alunos trabalharão individualmente e em grupos pequenos em uma 
variedade de habilidades projetadas ajudá-los em melhorar sua compreensão da leitura e expressão escrita. 
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(Curso do ano inteiro, aberto às séries 9, 10, 11, e 12; Recomendação da equipe necessária) 
 
707/764 Competências académicas e apoio      .25/. 5 crédito  

Este curso semestral é oferecido a alunos de educação especial que necessitam de apoio acadêmico por seu IEP.  
Cada aluno trabalhará nos objetivos acadêmicos delineados em seu IEP e o currículo será individualizado para 
atender às necessidades de cada aluno. Os alunos terão a oportunidade de trabalhar em atribuições e avaliações 
perdidas, acessar o centro de redação e receber suporte em áreas de necessidade.  Professores e alunos vão 
conferência sobre o progresso atual em suas aulas, áreas de melhoria e estratégias para o sucesso do progresso. 
Todos os alunos serão obrigados a usar um sistema de planejamento estudantil através de planejadores 
acadêmicos ou aplicação on-line.  Os alunos podem fazer este curso vários anos, tanto semestres, quer 2 ou 4 
vezes por ciclo (Aberto às séries 10, 11, 12; recomendação de equipe necessária, agendamento varia e depende 
das necessidades do aluno).   
 
733 Seminário de calouros        1 crédito 

Este curso de ano é oferecido a 9 ª série de alunos de educação especial que necessitam de apoio acadêmico por 
seu IEP.  Este curso incluirá uma introdução às expectativas do ensino médio, cultura escolar e logística. O currículo 
será individualizado para atender às necessidades de cada aluno, mas se concentrará no desenvolvimento de 
habilidades em organização, planejamento e priorização, gerenciamento de tempo, acesso à tecnologia e recursos 
de biblioteca, comunicação efetiva e autodefesa, elaboração de notas, preparação da avaliação e exame. Todos os 
alunos aprenderão a ler e entender seu IEP para que possam ser um membro ativo de suas reuniões de equipe 
(Curso de ano inteiro, aberto a 9ª série somente; recomendação de equipe necessária, atende 4 vezes por ciclo). 
 
708 Caminhos para carreira e independência                                                                                        .25 crédito 

Um curso de transição para juniores do segundo semestre para explorar carreiras e interesses para o planejamento 
pós-secundário, aprender e praticar habilidades de prontidão de trabalho, retomar a escrita, banca pessoal e 
orçamentação, e acesso ao transporte público. Os alunos irão pesquisar os requisitos de formação e educação para 
carreiras e programas potenciais, a fim de perseguir os seus interesses (Curso semestre 2, aberto à 11ª série; 
recomendação de equipe requerida, atende duas vezes por ciclo). 
 
904 Navegação de aplicações         .25 crédito 

Um curso de transição para os alunos do último ano do primeiro semestre que estão se candidatando a uma escola 
profissional/técnica, programa de ano Gap, faculdade comunitária ou quatro anos de faculdade. Os alunos 
pesquisam escolas e programas, escrevem redações necessários, revisam o processo de candidatura, aprendem 
sobre recursos financeiros e como navegar pelos serviços de suporte ao aluno após o ensino médio (Semestre 1 
curso, aberto à 12ª série; recomendação de equipe requerida, atende duas vezes por ciclo).                                                              

 
 

Programa Phoenix 
Descrições do Curso 

Andrew Benedetti, Diretor do Programa 
 
724 Álgebra Phoenix I         1 crédito 

Este curso fornece a instrução especializada para alunos com habilidades básicas variadas da matemática.  O curso 
inclui o estudo do sistema de números reais, raciocínio com equações e desigualdades, construção e interpretação 
de funções, e relações lineares (Curso de ano completo; somente disponível para alunos no programa Phoenix, 
recomendação da equipe necessária) 
 
718 Geometria Phoenix         1 crédito 

Este curso inclui o estudo de figuras geométricas planas e espaciais. As aplicações algébricas e os métodos 
coordenados são incluídos junto com o raciocínio indutivo e dedutivo. Os tópicos incluem área, similaridade, círculos, 
polígonos regulares, sólidos geométricos, bem como uma introdução à trigonometria (Curso de ano completo; 
disponível apenas para alunos do programa Phoenix, aberto às séries 10, 11, 12; recomendação de equipe 
necessária). 
 
700 Álgebra Phoenix parte II        1 crédito 

Este curso fornece a instrução especializada com habilidades matemáticas variadas que focam na análise da 
função.  Este curso fornece um estudo mais aprofundado de funções lineares, desigualdades, funções quadráticas, 
polinômios e funções exponenciais (Curso de ano completo; disponível apenas para alunos no programa Phoenix, 
aberto às séries 10, 11, 12; recomendação de equipe necessária).  
 
711 História do mundo moderno Phoenix       1 crédito 

Este curso é projetado para permitir que os alunos analisem e interpretem eventos históricos e períodos 
significativos na história mundial. Centrar-se-á em determinadas áreas, incluindo a história europeia e americana. Os 
alunos serão desafiados a utilizar suas habilidades de escrita, interpretação e análise para promover a compreensão 
completa do significado dos acontecimentos históricos (Curso de ano completo; disponível apenas para alunos do 
programa Phoenix, aberto para a 9ª série, recomendação TEAM requerida). 
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704 História dos EUA Phoenix        1 crédito 

Este curso abrange o período de tempo desde a colonização até o dia de hoje. Mudanças nas questões sociais, 
políticas e econômicas e políticas são destacadas à medida que os Estados Unidos se movem de uma sociedade 
agrária para uma sociedade industrial e um líder mundial no século XX. O tratamento aprofundado dos eventos 
principais incluirá, mas não se limita a, colonização, guerra civil, reconstrução, industrialização, imigração, o novo 
negócio, guerra fria, movimento dos direitos civis e a guerra do Golfo (Curso de ano completo; disponível apenas 
para alunos do programa Phoenix, aberto às séries 10-12 recomendação da equipe necessária) 
 
727 Biologia Phoenix I         1 crédito 

Este curso abrange os principais conceitos de biologia, incluindo ligações químicas, pH, moléculas orgânicas, 
enzimas, estrutura celular e função, processos celulares, DNA, divisão celular e síntese de proteínas. O curso é 
projetado de modo que será seguido pela Biologia Phoenix II (Curso de ano completo, disponível apenas para 
alunos do programa Phoenix, aberto às séries 9, 10, 11, 12; recomendação de equipe necessária).   
 
706 Biologia Phoenix II         1 crédito 

Este curso analisa o conteúdo de Phoenix Biologia I – bioquímica, estrutura celular e função, DNA e divisão celular. 
Além disso, o curso abrange os conceitos de genética, evolução, ecologia e sistemas humanos. O curso é projetado 
para rever material de biologia anterior, além de novo material, a fim de preparar os alunos para a biologia MCAS 
(Curso de ano inteiro, aberto a todas as classes, deve ter passado Phoenix Biologia I ou equivalente, recomendação 
de equipe necessária).   
 
709 Inglês Phoenix 9         1 crédito 

Este curso fornece instrução especializada em leitura para compreensão e desenvolvimento de vocabulário, bem 
como desenvolver habilidades de leitura em uma variedade de gêneros literários. Escrever atribuições incidirá sobre 
o desenvolvimento de frases claras, concisas, parágrafos e redações. Este curso utiliza recursos multimídia para 
complementar diversos estilos de aprendizado (Curso de ano completo, disponível apenas para alunos do programa 
Phoenix, aberto para a 9ª série; recomendação de equipe). 
 
710 Inglês Phoenix 10         1 crédito 

Este curso fornece instrução especializada em leitura para compreensão e desenvolvimento de vocabulário, bem 
como desenvolver habilidades de leitura em uma variedade de gêneros literários. Escrever atribuições incidirá sobre 
o desenvolvimento de frases claras, concisas, parágrafos e redações. Este curso utiliza recursos multimídia para 
complementar diversos estilos de aprendizado. (Curso de ano inteiro, disponível apenas para alunos do programa 
Phoenix, aberto para a 10ª série; recomendação de equipe necessária). 
 
 
906 Inglês Phoenix 11-12         1 crédito 

Este curso é para aqueles que já fizeram o Inglês Phoenix e o Inglês Phoenix 10. Este curso incentiva os alunos a 
considerar diferentes gêneros da literatura americana e mundial e sua relação com a sociedade e eles mesmos. Os 
alunos analisarão e interpretarão a literatura por meio de discussões, bem como a escrita expositiva (Curso de ano 
completo, disponível apenas para alunos do programa Phoenix, aberto às séries 11, 12; recomendação da equipe 
necessária). 
 
 
949 Seminário Phoenix          .5 crédito 

O seminário de Phoenix é um curso de habilidades de vida que ensina os alunos a usar um conjunto de habilidades 
básicas de enfrentamento que lhes permitirão: tornar-se mais conscientes dos pensamentos e sentimentos; avaliar 
pensamentos e sentimentos negativos; decidir entre agir e praticar a deflexão; desviar sentimentos indesejados; 
afirmação prática; resolver problemas; falar eficazmente; ouvir bem; empatia e aumentar a proporção de positivo 
para pensamentos negativos e interações.  Depois de aprender e aperfeiçoar essas habilidades básicas de 
comunicação, o currículo continua ensinando os alunos a definir e alcançar metas, pesquisar e candidatar-se a 
empregos, construir um currículo, desenvolver habilidades no trabalho, orçamentar tempo e dinheiro de forma eficaz, 
e buscando para habitação independente.  Os alunos promovem essas habilidades em uma variedade de métodos 
para ajudá-los a se tornarem participantes ativos dentro de sua comunidade. O currículo é projetado para atender às 
necessidades individuais de cada aluno e objetivos de transição (Curso semestral; disponível apenas para alunos do 
programa Phoenix, recomendação da equipe necessária). 
 
 
911 Saúde Phoenix         .5 crédito 

Este curso de saúde do programa Phoenix irá fornecer aos alunos os conhecimentos e habilidades para tomar 
decisões informadas responsáveis e ajudá-los a liderar estilos de vida saudáveis. A instrução consistirá em bem-
estar, habilidade de comunicação, nutrição, doenças não infecciosas e infecciosas para incluir infecções 
sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, e saúde social e emocional para incluir relacionamentos, sexo e educação 
da vida familiar, prevenção da violência, assédio sexual e estilos de vida livres de substâncias. O curso de saúde de 
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Phoenix paralelo ao currículo de saúde geral com adaptações relativas às necessidades do programa Phoenix.  
(Curso semestral, disponível apenas para alunos do programa Phoenix, recomendação da equipe requerida) 
 
742 Estudo de Filmes Phoenix        .5 crédito 

Este curso envolve o estudo de filmes clássicos e premiados. Os alunos criticam tanto o mérito artístico quanto o 
técnico dos filmes, e analisam como os elementos literários estão presentes e são usados para contar a história do 
filme. Eles vão estudar o desenvolvimento de tema, enredo, caracterização e configuração em cada produção. O 
curso também exigirá que os alunos escrevam análises que dublem suas próprias opiniões sobre o uso de 
dispositivos literários e cinematográficos, e sua efetividade dentro do filme (Curso semestral, disponível apenas para 
alunos do programa Phoenix; recomendação da equipe requerida). 
 
723 Doenças humanas Phoenix        .5 crédito 

Este curso semestral será oferecido a todos os alunos de Phoenix. O curso irá explorar uma variedade de doenças 
humanas e do sistema imunológico. Os alunos vão rever brevemente a genética, embora o conhecimento de fundo 
na genética não será necessário. Este curso também cobrirá o papel de certas doenças na história (Curso 
semestral, disponível apenas para alunos do programa Phoenix; recomendação da equipe requerida) 
 
723a Ciência dos alimentos Phoenix       .5 crédito 

Este curso semestral destina-se a introduzir os alunos à natureza química dos alimentos e os produtos químicos e 
transformações físicas que ocorrem durante a preparação e cozimento desses alimentos. Os tópicos para este curso 
cobrirão a temperatura, os ingredientes, os compostos orgânicos, a nutrição, e o armazenamento apropriado do 
alimento (Curso semestral; disponível apenas para juniores e alunos do último ano no programa Phoenix. Os alunos 
da 10ª série podem entrar com uma recomendação) 
 
719 A década de 1960 através da música       .5 crédito 

Os anos 1960 foram um momento surpreendente nos Estados Unidos. Dos Panteras Negras à guerra do Vietnã ao 
primeiro concerto dos Beatles nos Estados Unidos, nosso país se transformou de várias maneiras. Assistindo a 
filmes, ouvindo música e lendo sobre eventos importantes, os alunos aprenderão sobre as mudanças sociais, 
econômicas e políticas durante esse tempo (Curso semestral, disponível apenas para alunos do programa Phoenix; 
recomendação da equipe requerida) 
 
713 Arte moderna         .5 crédito 

Os alunos vão aprender sobre os eventos políticos, sociais e econômicos do século 20 e como eles afetaram artistas 
de todo o mundo, incluindo Picasso e pichação. Os alunos vão aprender sobre diferentes movimentos artísticos e 
criar suas próprias interpretações (Curso semestral; disponível apenas para alunos do programa Phoenix; 
recomendação da equipe necessária) 
 
711A CSI Phoenix         .5 crédito 

Esta classe analisará um caso criminal e sua investigação do começo ao fim dos pontos de vista da equipe de 
defesa, acusação, especialistas forenses, vítimas, acusados e suas famílias, enquanto também aprendem sobre o 
sistema judiciário dos Estados Unidos e como funciona (Curso semestral; disponível apenas para alunos do 
programa Phoenix; recomendação da equipe necessária) 
 
712 História da pichação         .5 crédito 

Este curso vai discutir a história da pichação e como isso afeta a nossa cultura e sociedade. Exibindo exemplos de 
tempos antigos romanos para hoje, os alunos vão projetar esboços e adesivos com base em vários estilos de 
pichação (Curso semestral; disponível apenas para alunos do programa Phoenix; recomendação da equipe 
necessária) 
 
 
908 Programa de desenvolvimento de carreira Phoenix     1.5 créditos       

O programa de desenvolvimento de carreira de Phoenix oferece uma oportunidade para os alunos de Phoenix 
continuarem sua educação e ao mesmo tempo ganhar valiosa experiência de trabalho supervisão escolar. Os alunos 
de Phoenix que participam do programa carregam quatro (4) disciplinas acadêmicas e são empregados na 
Comunidade durante o restante do dia escolar. Um aluno pode ganhar até três (3) créditos por ano para a 
participação bem-sucedida no programa. Seleção de alunos de desenvolvimento de carreira Phoenix baseia-se na 
aprovação de pai, administrador de grau, conselheiros escolares, diretor de Phoenix, e o coordenador de 
desenvolvimento de carreira. Um aluno deve ter dezesseis (16) anos de idade para entrar no programa. Os alunos 
de Phoenix neste programa devem cumprir as mesmas exigências da graduação que todos alunos restantes e são 
esperados manter uma média académico aceitável a fim permanecer no programa. A equipe do programa Phoenix 
se reunirá com o empregador do aluno no final de cada mandato para avaliar o progresso. Os alunos de Phoenix 
não receberão crédito se não cumprirem suas exigências acadêmicas ou se não executarem satisfatoriamente no 
trabalho. O comparecimento da escola deficiente ou o atraso crônico farão com que um aluno perca o 
desenvolvimento da carreira de Phoenix crédito. 
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O programa centro de aprendizado 
 
761 saúde Funcional                     1 crédito 
Os alunos em saúde funcional seguem uma versão modificada do currículo de saúde, com foco nas habilidades 
básicas e essenciais. Os alunos aprendem primeiros socorros, autocuidado, habilidades de comunicação, 
habilidades de relacionamento e limites e segurança pessoal (Ano completo, centro de aprendizado somente 
programa, recomendação de equipe necessária). Este curso é oferecido em anos alternados. 
 
 
_ _ EL Saúde funcional, casa e comunidade      1 crédito 

Este curso abrange os fundamentos da gramática inglesa e as quatro áreas linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever).  
O currículo incorpora um currículo de saúde modificado relacionado com a casa, saúde, Comunidade e habilidades 
essenciais de vida. Os alunos aprendem habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento e limites, 
autocuidado e segurança pessoal.  Os alunos adquirem linguagem acadêmica e social e habilidades de vida 
saudáveis que lhes permitam funcionar de forma segura e produtiva na escola e na Comunidade (Curso de ano 
completo, centro de aprendizado somente programa, recomendação de equipe necessária). 
 
762 ou 762 Matemática funcional EL       1 crédito 

Este é um curso de matemática baseada em habilidades de vida que abrange os seguintes tópicos: verificação de 
escrita, balanceamento de um talão de cheques, bancário e habilidades ATM. Os alunos também trabalham em 
habilidades de gerenciamento de tempo e matemática de mercearia, como orçamentos de compras e preços 
adequados de itens. Outros tópicos abordados incluem a precificação de itens, gerenciamento de dinheiro, tempo de 
contar, habilidades básicas de medição e matemática do livro de receitas. Também em matemática funcional, alunos 
e funcionários trabalham na revisão e domínio do currículo de matemática de inclusão (Curso de ano inteiro, 
programas do centro de aprendizagem somente; recomendação da equipe exigida). 
 
763 Estudos sociais funcionais                1 crédito 

O curso centra-se no ensino de conceitos de estudos sociais, centrando-se na leitura do mapa e geografia básica. 
Os alunos também trabalham em suas ' s Skills de compreensão e escrita de leitura através Winplot de artigos de 
eventos atuais, vídeos de notícias on-line, juntamente com a aplicação prática de ' s Skills de leitura de mapa 
interpretando mapas contrariamente e rodoviários. (Curso de ano completo, centro de aprendizado somente 
programa, recomendação de equipe necessária). 
 
763EL História funcional EL         1 
crédito 

Este curso de ano inteiro abrange estudos sociais modificados e currículo de história, incluindo geografia, história 
mundial, história americana e ciência política. Os alunos desenvolvem seu vocabulário, compreensão de leitura, 
escrita e habilidades de pensamento crítico através de leituras, discussões e pesquisas (Curso de ano completo, 
centro de aprendizado somente programa; recomendação de equipe necessária). 
 
764 Habilidades funcionais da vida        1 crédito 

Este curso é uma mistura de treinamento de habilidades sociais, atuação e lições de habilidades de vida, incluindo a 
leitura do mundo real e prática de escrita. O trabalho é feito em sinais de leitura, agendas e outras informações 
funcionais e, em seguida, usando essas informações apropriadamente. Outros tópicos que estão sendo trabalhados 
atualmente sobre incluem a nutrição, lendo sinais não-verbais, fazendo escolhas responsáveis e uso do Internet/e-
mail. Os alunos também começam a trabalhar na formação profissional, aprendendo e completando vários 
empregos dentro da escola, como na loja PTOB, fotocópias e inventário (Curso de ano completo, centro de 
aprendizado somente programa; recomendação de equipe necessária). 
 
912 Ciência funcional         1 crédito  

Este curso centra-se no ensino de tópicos básicos em ciência que envolvem aplicações da vida real. Temas como 
estrutura e função celular, processos biológicos-chave, genética, biologia humana, evolução, ecologia e sistemas 
terrestres serão cobertos. O conteúdo do curso e detalhes são adequadamente revisados (Curso de ano completo, 
centro de aprendizado somente programa, recomendação de equipe necessária). 
 
912EL Ciência funcional EL        1 crédito 

Este curso de ano inteiro abrange currículo de Ciências modificadas que envolvem aplicações da vida real. Os 
alunos desenvolverão seu vocabulário científico e a compreensão conceitual de uma variedade de tópicos dentro 
dos campos da ciência da vida e da ciência física, como biologia, ecologia, genética, ciência da terra, física e 
química (Curso de ano completo, centro de aprendizado somente programa; recomendação de equipe necessária). 
 
944 ou 944EL Inglês funcional        1 crédito 

Este curso de ano inteiro fornece instrução especializada em escrita e leitura para compreensão e desenvolvimento 
de vocabulário, bem como desenvolver habilidades de leitura em uma variedade de gêneros literários. Escrever 
atribuições incidirá sobre o desenvolvimento de frases claras, concisas, parágrafos e redações (Curso de ano 
completo, centro de aprendizado somente programa; recomendação de equipe necessária). 
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Departamento de Educação em Tecnologia/Engenharia 
Peter Erbland, Diretor do Departamento 

 
 

Carreiras e percursos técnicos: 
 
Design e comunicação visual: 

Fotografia especialidade 
Fotografia digital 1 
Fotografia digital 2 
Fotografia digital 3 
Fotografia 1 (belas artes) 
Fotografia 2 (belas artes) 

 
Especialidade de design baseado em 
computador 
Computação gráfica 1 
Computação gráfica 2 
Computação gráfica 3 
O marketing 1 

 
Projetação  
Projeto arquitetônico 1 
Projeto arquitetônico 2 
Desenho de Engenharia & Design 1 
Desenho de Engenharia & Design 2 
 
Tecnologia de engenharia: 

Especialidade eletrônica 
Aparelhos eletrônicos 1 
Aparelhos eletrônicos 2 
Robótica 
AP Princípios da ciência da computação 

 
Especialidade de carpintaria 
Fabricação de madeira 1 
Fabricação de madeira 2 

 
Comunicações gráficas 
Marketing 1 
 
Programação e desenvolvimento Web 
Jogos de computador 1 
Jogos de computador 2 
Web design/HTML 
Princípios da ciência da computação do AP 
C++ H e ACP (matemática) 
AP ciência da computação (matemática) 
 
Rádio e TV Broadcasting 
Produção televisão 1 
Produção televisão 2 
Produção televisão 3 
Produção televisão 4 
Marketing 1 
Estágio de produção de vídeo 
 

 
 
 
 
 

 
O departamento de educação/engenharia de tecnologia da Framingham High School é um programa abrangente 
envolvendo o estudo de mídia e comunicações, sistemas informáticos e tecnologia de engenharia. Existem 
inúmeros cursos oferecidos no programa que são principalmente baseados na atividade e fornecem uma ênfase 
no processo de projeto de engenharia. O uso prático do software atual, padrão da indústria, computadores e 
periféricos, ferramentas e materiais envolver os alunos, a fim de ajudá-los a entender melhor o mundo técnico. 
Os alunos são incentivados e desafiados a aplicar habilidades críticas e criativas de resolução de problemas no 
desenvolvimento de soluções. 
 
Tecnologia/programa de engenharia também oferece opções para atender a "artes práticas" expectativa para a 
formatura Framingham 
 
 
Enlace secundário-borne-secundário 
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A designação ACP no programa de tecnologia/engenharia indica que o curso tem um acordo de articulação com 
uma instituição pós-secundária onde o curso foi alinhado com as expectativas do colégio. Os participantes que 
atendem a critério específicas podem receber crédito da faculdade quando frequentam o programa articulado no 
colégio especificado.  Consulte a página 76. 



81 

 

EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA/ENGENHARIA 

Sequência do Curso 

 

PLANO DE 
CARREIRA 

 

9ª SÉRIE 

 

10ª SÉRIE 

 

11ª SÉRIE 

 

12ª SÉRIE 

MÍDIA E 
COMUNICAÇÕES 

 

*Conexões 
secundárias e pós-
secundarias 

Esses cursos foram 
preparados para 
atender 
necessidades 
profissionais e de 
crédito universitário 

  

 

Foto digital 1 ACP* 

Foto digital 2 ACP* 

Computação gráfica 1 
ACP* 
Computação gráfica 2 
ACP* 

 

 

Foto digital 1 ACP * 

Foto digital 2 ACP * 

Foto digital 3 ACP 

Computação gráfica 1 
ACP * 
Computação gráfica 2 
ACP * 

Computação gráfica 3 
ACP 

Marketing 1 

Produção de TV 1 ACP 
* 

Produção de TV 2 ACP 
* 

Produção de TV 3 ACP 
* 

 

 

Computação gráfica 1 
ACP * 
Computação gráfica 2 
ACP * 

Computação gráfica 3 
ACP 

Foto digital 1 ACP * 

Foto digital 2 ACP * 

Foto digital 3 ACP 

Marketing 1 

Produção de TV 1 ACP *  

Produção de TV 2 ACP * 

Produção de TV 3 ACP * 

Produção de TV 4 H * 

Estágio de produção de 
vídeo 

 

 

Computação gráfica 1 
ACP * 
Computação gráfica 2 
ACP * 

Computação gráfica 3 
PAÍSES ACP 

Foto digital 1 ACP * 

Foto digital 2 ACP * 

Foto digital 3 ACP 

Marketing 1 

Produção de TV 1 ACP * 

Produção de TV 2 ACP * 

Produção de TV 3 ACP * 

Produção de TV 4 H * 

Estágio de produção de 
vídeo 

 

 

ENGENHARIA/TEC
NOLOGIA  

 

* Conexões 
secundárias e pós-
secundarias 

 

ENG desenho e design 1 
ACP*  

ENG desenho e design 2 
ACP * 

Introdução à 
tecnologia/engenharia 

 

ENG desenho e design 
1 ACP *  

ENG desenho e design 
2 ACP * 

Arco design 1 ACP * 

Arco Design 2 ACP * 

Fabricação de madeira 
1 

Fabricação de madeira 
2 

 

ENG desenho e design 1 
ACP *  

ENG desenho e design 2 
ACP * 

Arco design 1 ACP * 

Arco Design 2 ACP * 

Fabricação de madeira 1 

Fabricação de madeira 2 

IND. estudo/TA 

 

ENG desenho e design 1 
ACP *  

ENG desenho e design 2 
ACP * 

Arco design 1 ACP * 

Arco Design 2 ACP * 

Fabricação de madeira 1 

Fabricação de madeira 2 

IND. estudo/TA 

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

* Conexões 
secundárias e pós-

secundarias 

 

 

Jogos de computador 1 

Jogos de computador 2 

Web design ACP * 

Electrónica ACP * 

 

Jogos de computador 1 

Jogos de computador 2 

Web design ACP * 

Electrónica 1 ACP * 

Electrónica 2 ACP * 

AP princípios de ciência 
da computação *  

 

Jogos de computador 1 

Jogos de computador 2 

Web design ACP * 

Electrónica ACP * 

Electrónica 2 ACP * 

Princípios da ciência da 
computação do AP*  

Jogos de computador 1 

Jogos de computador 2 

Web design ACP * 

Electrónica ACP * 

Electrónica 2 ACP * 

AP princípios de ciência 
da computação *  
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EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA/ENGENHARIA 
Descrições do Curso 

 
Os seguintes cursos são listados por cluster ou caminhos. Essa determinação representa a política de plano de 
carreira sugerida pela carreira e educação técnica. A menos que especificado em contrário, todos os cursos 
atendem à exigência de artes práticas. 
 
Mídia e comunicação  
508 Marketing I ACP                    .5 crédito 

Este curso explorará os fundamentos impressos, digitais e baseados em vídeo no mundo da publicidade. Os alunos 
serão introduzidos na psicologia por trás das técnicas atuais de marketing e como isso Impacta os hábitos dos 
consumidores. Os alunos serão introduzidos no modelo colaborativo utilizado nas empresas de marketing 
atuais.  Eles também lutarão com dilemas éticos atualmente enfrentados no marketing e olhar para a evolução da 
paisagem de publicidade. Os alunos demonstrarão esse conhecimento por meio da iniciativa contra bullying da 
Framingham High School Apague o ódio, uma campanha de marketing completamente estudantil (Curso semestral; 
Séries 10, 11, 12). 
 
544 Computação gráfica 1 ACP                    .5 
crédito 

Este curso explora a criação de ilustrações no computador, incluindo quadrinhos, desenhos animados e 
personagens encontrados em videogames. Computação gráfica concentra-se no uso do Adobe Illustrator e Macs 
para criar gráficos originais. Os alunos exploram as opções de carreira e olham para o que animadores, ilustradores, 
criadores de conceito de videogame e designers gráficos estão fazendo atualmente no campo. Nenhuma 
experiência necessária. Este curso atende tanto a exigência prática ou as belas artes (Curso semestral; Séries 9, 10, 
11, 12). 
 
558 Computação gráfica 2 ACP                   .5 crédito 

Este curso baseia-se em Gráficos digitais 1 e explora várias carreiras específicas em computação gráfica. Os alunos 
vão explorar as carreiras de artistas de quadrinhos, artistas de capa de livro, designers gráficos e ilustradores 
freelance. Os alunos utilizarão diferentes meios de saída, como papel, vidro e camisetas para exibir seu trabalho. 
Este curso atende tanto a exigência de artes práticas ou a exigência de belas artes (Curso semestral: Séries 10, 11, 
12). Pré-requisito: Computação gráfica 1  
 
566 Computação gráfica 3 ACP        .5 crédito 
Este curso continua a construir em Computação gráfica 1 & 2 usando o Adobe Animate para criar shorts de 
animação para exibição. Os alunos expandirão seu conhecimento de animação dissecando a animação premiada ao 
usar ferramentas e técnicas para produzir histórias curtas exclusivas para serem vistas pelo público. Este curso 
cumpre a exigência das artes práticas (Curso semestral: Séries 10, 11, 12). Pré-requisito: Computação gráfica 2 
 
539 Fotografia digital 1 ACP                                          .5 crédito  

Este curso explora o uso da tecnologia no "Darkroom digital". Os alunos aprenderão como as câmeras digitais, 
scanners e impressoras operam e são usados para processar imagens digitais. O Adobe Photoshop será usado para 
editar, manipular e criar imagens. Os conceitos incluirão sistemas e tecnologia de computadores, resolução de 
pixels, formatos de arquivo, salvando e armazenando imagens, composições e habilidades de ferramentas para 
produzir imagens digitais criativas. A Internet será usada como um recurso. Este curso atende tanto a exigência 
prática ou as belas artes (Curso semestral; Séries 9, 10, 11, 12). 
 
577 Fotografia digital 2 ACP                              .5 crédito 

Este curso continua o uso do Adobe Photoshop, mas a maioria do curso está aprendendo a usar as câmeras de 
35mm.  Os alunos experimentarão vários projetos quando entenderem como usar as câmeras.   Exemplos de 
projetos são os seguintes: pintura com luz, balão de água, olho de peixe, macro, gota de água, HDR, corte a laser e 
3D Cell Phone box. Este curso cumpre a exigência das artes práticas (Curso semestral; Notas 10, 11, 12). Pré-
requisito: fotografia digital 1. 
 
578 Fotografia digital 3 ACP        .5 crédito 

Este curso continua a desenvolver procedimentos avançados disponíveis devido ao poder do uso do Adobe 
Photoshop. Os assuntos incluem composição avançada, técnicas de pós-processamento para fotografia de 
paisagem, usando a coleção NIK livre de plug-ins, trabalhando com modelos, criando objetos inteligentes, e Adobe 
Lightroom (Curso semestral; Notas 10, 11, 12). Pré-requisito: fotografia digital 2. 
 
549 Produção televisão 1 ACP                                 .5 crédito  

Este curso treina os alunos a utilizar suas câmeras e equipamentos para desenvolver produções dignas de 
transmissão no canal educacional FHS-TV, bem como em nosso site. As lições incluem projetos e produções que 
vão desde vídeos in-Camera/autobiográficos, até anúncios em estúdio e vídeos de ponto de vista. Os alunos são 
introduzidos para edição de vídeo no final Cut Pro X, o negócio da televisão, e fundamentos institucionais. Cada 
aluno deve produzir 5 eventos esportivos ou outros para transmissão por semestre. Alunos da 9ª série só são 
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aceitos no programa por encaminhamento. Este curso atende tanto a exigência prática ou as belas artes (Curso 
semestral de outono; Séries 10, 11, 12), 
 
 
550 Produção televisão 2 ACP                           .5 crédito  

Produção de televisão 2 continua com ênfase na técnica de equipamentos e procedimentos, enquanto enfatiza o 
crescimento do aluno em relação ao desenvolvimento de caráter, fiação e iluminação para televisão e vídeo, fazer 
vídeo musical, vídeo promocional, a história da televisão e muito mais. Os filmes são mostrados que se concentram 
no desenvolvimento de personagens e trabalhando dentro dos limites de um orçamento limitado. Espera-se que os 
alunos produzam para transmissão no flyer News semanalmente. Cada aluno deve produzir seis eventos esportivos 
ou outros para transmissão por semestre. Este curso atende tanto a exigência prática ou as belas artes (Curso 
semestre de primavera; Séries 10, 11, 12). Pré-requisito: Produção televisão 1. 
 
559 Produção televisão 3 H        .5 crédito 

Produção de televisão 3, leva-lo até um entalhe, com foco em projetos mais criativos, incluindo a fabricação de 
filmes, nível profissional de vídeo promocional, redação e produção de notícias, e apresentam produções de história 
de notícias. O trabalho estudantil constituirá a maior parte das produções para a Flyer News (Curso semestral; 
Séries 10, 11, 12). Pré-requisito: Produção televisão 2 e recomendação do professor. 
 
579 Produção televisão 4 H                          .5 crédito 

Produção de televisão 4 tem um olhar mais profundo sobre as demandas e oportunidades relacionadas com o 
mundo da publicidade e marketing, bem como a mídia e ética de notícias. Um dos principais focos é a defesa da 
mídia e a integridade jornalística. Uma série de relações de mídia educacional vídeo e visualizações de áudio e 
palestras mínimas levam os alunos a uma intensa e hands-on produções que são esperados para ser premiado e 
memorável (Curso semestral; Séries 11, 12). Pré-requisito: Produção televisão 3 e recomendação do professor. 

 
150 Produção televisão na língua espanhola ACP      .5 crédito  
Os alunos vão aprender a usar câmeras e equipamentos de edição para desenvolver produções de língua 
espanhola que será transmitido no canal de educação Framingham e transmitido online. Além de aprender sobre a 
produção de vídeo, os alunos terão palestrantes convidados frequentes da Comunidade (artistas, empresários, 
moradores do bairro, etc.) e desenvolverão programas talk-show, curtas-metragens, peças curtas, videoclipe e 
documentos Eventos culturais de Framingham (comida, dança, espetáculos), 
 
Os alunos serão introduzidos em Noções básicas de produção e edição de vídeo, o negócio da televisão, e 
fundamentos institucionais. Os alunos produzirão 5 eventos de radiodifusão durante o semestre. Este curso atende 

tanto o requerimento de artes práticas quando o de línguas mundiais. Pré-requisito: Espanhol 2 e espanhol 3. 
 
_____ Estágio de produção de vídeo        .5 crédito 

O programa de estágio de produção de mídia e televisão dá aos alunos a experiência da indústria na vida real à medida que 

criam conteúdo para o distrito, incluindo o Framingham Education Chanel e a FHS. Os alunos criarão um portfólio de vídeos 

em seu próprio site.  Este estágio vai se concentrar em trabalhar com os clientes para desenvolver conteúdo de vídeo que 

atendam às suas especificações e isso permite que o aluno acesse o FHS Studios drone Pilot Academy, onde eles podem 

ganhar a sua licença para operar um drone de vídeo comercialmente (Curso semestral; Séries 11, 12). Pré-requisito: TV 4 

 
Sistemas informáticos 
556 Robótica 1                      .5 crédito  

Este curso é uma introdução à robótica com foco na construção, estratégias de programação e resolução de problemas. Você 
vai projetar, construir e programar um robô usando o sistema de robótica VEX que incluirá sensores e diferentes mecanismos 
para enfrentar diferentes desafios. Você trabalhará hands-on nas equipes para projetar, construir, programar e documentar 
seu progresso. Haverá também um foco na o uso da robótica em automação e manufatura.  
(Curso semestral, aberto às séries 9, 10, 11, 12) 
 
568 Jogos virtuais 1 ACP                                     .5 crédito  

Neste curso, os alunos aprendem a projetar e criar videogames. Este curso apresenta aos alunos os principais 
conceitos de desenvolvimento de jogos usando o software Game Maker. Aprenda a criar vários gêneros (ou seja, 
plataforma, labirinto, arcade, estratégia) jogos single player usando Game Maker. Você também aprenderá práticas 
de depuração de programação (Curso semestral; Séries 9, 10, 11, 12) 
 
574 Jogos virtuais 2 ACP                                 .5 crédito  

Este curso expande os tópicos aprendidos em Jogos virtuais 1. Os alunos aprenderão a usar a linguagem de 
programação de scripts do Game Maker para criar jogos de nível profissional que sejam mais desafiadores para o 
jogador com gráficos melhores. Os alunos vão projetar e criar seu próprio jogo (Curso semestral; Notas 10, 11, 12). 
Pré-requisito: Jogos virtuais 1. 
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531 Web design/HTML ACP        .5 crédito  

Faça seus próprios Web site! Os alunos aprenderão como criar páginas da Web, pesquisar e usar informações on-
line, acessar arquivos da Internet e incorporar a teoria do design. Os alunos explorarão o desenvolvimento histórico 
e o papel da World Wide Web na sociedade de hoje. Os alunos também ganharão uma ampla compreensão das 
linguagens de computador HTML e CSS (Curso semestral; 9, 10, 11, 12). 
 
567 Eletrônica 1 ACP               .5 crédito  

Este curso é uma introdução à teoria básica da eletricidade e à eletrônica. Os alunos aprenderão a identificar, usar e 
testar componentes eletrônicos comuns de DC, AC e analógicos usando experimentos práticos. Os alunos também 
construirão e estudarão vários circuitos eletrônicos comuns usando os componentes acima. Os projetos eletrônicos 
serão construídos usando breadboards e placas de circuito impresso utilizando equipamentos de solda (Curso 
semestral; 9, 10, 11, 12). 
 
534 Eletrônica 2 ACP                .5 crédito  

Este curso expande os tópicos aprendidos em eletrônica. Os alunos investigarão princípios avançados de eletrônica, 
incluindo microprocessadores, sensores e circuitos digitais. Os alunos projetarão e construirão um sistema robótico 
avançado e aprenderão como usar o equipamento de teste para solucionar problemas e reparar os sistemas. Os 
alunos projetarão um robô para atender critério específicos. Pré-requisito: eletrônica 1 (curso semestral; 10, 11, 12) 
 
522 Princípios da ciência da computação AP                    1 crédito  

Este curso apresenta-lhe as ideias essenciais da informática e ajuda-o a compreender como a informática e a 
tecnologia podem influenciar o mundo à sua volta. Como parte deste curso, você será exposto a uma ampla gama 
de ferramentas e habilidades de computação, enquanto aborda criativamente questões e preocupações do mundo 
real. Você conceberá e implementará projetos digitais, utilizando alguns dos mesmos processos que escritores, 
programadores, engenheiros, designers e outros criadores usam para dar vida às suas ideias. Este curso também 
inclui solução de problemas, trabalho com dados e compreensão da estrutura da Internet e como ele funciona. 
Requisitos: conclusão bem-sucedida de Álgebra I (curso de ano completo; Séries 10, 11 e 12). 
 
 
Tecnologia de engenharia  
551 Projeto arquitetônico 1 ACP                   .5 crédito  

Este curso é projetado para dar ao aluno um conhecimento básico de estruturas arquitetônicas. Inclui o critério para 
a seleção do local, elevações, detalhes, especificações, métodos da construção, e representações pictóricas. Os 
alunos devem estar familiarizados com as ferramentas básicas de redação. O curso incidirá sobre as estruturas 
residenciais, culminando no projeto de uma casa "sonho". Este curso cumpre a exigência das artes finas ou práticas. 
Pré-requisito recomendado: desenho de engenharia e design (curso semestral; Séries 10, 11, 12). 
 
552 Projeto arquitetônico 2 ACP                                 .5 crédito  

Este curso investiga todos os níveis de design arquitetônico, incluindo planejamento urbano, design paisagístico, 
design estrutural e metodologia arquitetônica. Os alunos se familiarizarão com os requisitos de código público e 
privado, métodos de construção e técnicas avançadas de renderização. Soluções arquitetônicas históricas também 
serão estudadas. Este curso cumpre a exigência das artes finas ou práticas. Pré-requisito: projeto arquitetônico 
(curso semestral; Séries 10, 11, 12). 
 
560 Desenho e design de engenharia 1 ACP      .5 crédito  

Desenho de engenharia é uma das melhores escolhas para se comunicar e apresentar projetos no processo de 
projeto de engenharia. É a linguagem universal da tecnologia. Os alunos aprenderão habilidades de visualização de 
2 dimensões e 3 dimensões que irão auxiliá-los com o estudo da geometria e do processo de planejamento na 
educação tecnológica. Técnicas básicas de elaboração são ensinadas juntamente com uma introdução ao 
Computer-Aided Design (CAD) usando software de computador. Este curso cumpre a exigência das artes práticas 
(Curso semestral; Séries 9, 10, 11, 12). 
 
561 Desenho e design de engenharia 2 ACP      .5 crédito  

Este curso de desenho baseado em computador investiga e utiliza as ferramentas sofisticadas encontradas no 
design assistido por computador (CAD). Atribuições mais complexas serão enfatizadas com padrões de design 
aceitos. Modelagem tridimensional e animação de computador serão adicionadas para apresentações. Este curso 
cumpre a exigência das artes práticas (Curso semestral; Séries 9, 10, 11, 12). Pré-requisito: desenho de engenharia 
e design 1. 
 
570 Fabricação de madeira 1                           .5 crédito  

Esta introdução à fabricação é dedicada ao projeto, desenvolvimento e comercialização de um produto de madeira 
que pode ser produzido em massa envolvendo todas as técnicas de carpintaria e engenharia na produção e gestão. 
A ênfase é colocada nas implicações ambientais, sociais e econômicas do item fabricado. Atividades práticas 
usando ferramentas e máquinas será uma prioridade. Este curso cumpre a exigência das artes práticas (Curso 
semestral; Séries 10, 11, 12). 
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576 Fabricação de madeira 2        .5 crédito 

Este curso avançado do carpintaria e do projeto é devotado aos processos, aos materiais, e às ferramentas 
avançados usados na criação dos produtos feitos da madeira. Os alunos poderão utilizar ferramentas e máquinas do 
carpintaria a fim produzir um trabalho-parte 56 de seu próprio projeto. Os alunos devem mostrar proficiência e o uso 
seguro de ferramentas na loja, além de poder aplicar seu uso a um projeto derivado do aluno. Este curso cumpre a 
exigência das artes práticas (Curso semestral; Séries 10, 11, 12). Pré-requisito: 570 fabricação de madeira 1 
 
 
Opções de ciência 
585 Engenharia por design H        1 crédito 

Este curso é um curso de ano completo que reúne ciência, tecnologia, matemática e as artes através de uma lente 
de engenharia. Os alunos utilizarão o processo de projeto de engenharia para solucionar uma série de desafios. O 
processo de design de engenharia pede aos alunos que identifiquem uma necessidade, pesquisem o problema, 
desenvolvam soluções possíveis, selecionem uma solução promissora, construam um protótipo, testem, avaliem e 
projetem novamente conforme necessário. Projetos possíveis incluem a construção de uma ponte, a construção de 
um instrumento musical, e outros projetos que combinam ciência e arte.  Os alunos vão ganhar exposição a 
softwares e tecnologias padrão do setor. Pré-requisito: conclusão bem-sucedida de álgebra 2 e química (mínimo de 
75%) (Curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 12). 
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS MUNDIAIS 

Cheryl Jones, Diretor do Departamento  
 

Cursos Oferecidos 
 
 

Francês 1-2 CP 
Francês 1-5 ACP 

Francês 2-5 H 
Francês 5 AP 

Italiano 3-4 ACP 
Italiano 3-4 H 

Mandarim chinês 1-4 H 
Chinês mandarim 1-4 ACP 

Latim 1-2 ACP 
Latim 1-4 H 

Espanhol 1-3 CP 
Espanhol 1-5 ACP 

Espanhol 2-5 H 
Espanhol 5 AP  

Património espanhol 1-2 ACP 
Língua de sinais americana 1 ACP 

Perspectivas mundiais através de filmes estrangeiros 
Tópicos 1 e 2: Grécia, Roma, e a tradição clássica  

Filmes da América Latina em espanhol 
Filmes de Espanha em espanhol 

 
A capacidade de funcionar em mais de uma língua no mundo interdependente de hoje é uma habilidade crítica 
para os alunos adquirirem. O estudo da língua permite que os alunos comuniquem com sucesso com os 
membros de outras culturas e para ganhar a introspecção valiosa em semelhanças e em diferenças culturais.   
 
Os alunos que estudam uma língua irão: 
 
 Fortalecer suas habilidades de pensamento crítico e analítico 

 Desenvolva estratégias de aprendizado eficazes com benefícios vitalícios 

 Ampliar sua base de conhecimento para incluir ideias, perspectivas e soluções que existem em outras 
culturas 

 Realize a interdependência de pessoas em todo o mundo 

 Obter acesso direto ao conhecimento e informações geradas por outros países e culturas  

 Facilitar a sua participação em relações políticas e pessoais 
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS MUNDIAIS 
Sequência de cursos 

 
 1- Para alunos que tiveram três anos de espanhol, francês ou mandarim no ensino médio 

Veja as sugestões de posicionamento abaixo: 
 

9ª série 10ª série  11ª série 12ª série 

Francês 2 H 
Francês 2 ACP  
  

Francês 3 H 
Francês 3 ACP 
 

Francês 4 H 
Francês 4 ACP 

Francês 5 AP 
Francês 5 H 
Francês 5 ACP 

Espanhol 2 H 
Espanhol 2 ACP 
 

Espanhol 3 H 
Espanhol 3 ACP 
 

Espanhol 4 H 
Espanhol 4 ACP 
 

Espanhol 5 AP 
Espanhol 5 H 
Espanhol 5 ACP 

Mandarim 2 H 
Mandarim 2 ACP 

Mandarim 3 H 
Mandarim 3 ACP 

Mandarim 4 H 
Mandarim 4 ACP 

Mandarim 5 H 
Mandarim 5 ACP 

 

*A sequência “H” de cursos é para os alunos que concluíram o programa da escola média com uma média B ou 
melhor. 
*A sequência “APC” de cursos é para alunos que completaram o programa da escola secundária com uma média 
C ou melhor. 
*A sequência “CP” de cursos é para os alunos que tiveram um programa de escola secundária interrompida ou 
completaram o programa da escola secundária com uma média D + ou inferior. Por favor, note que a pista CP é 
um programa de dois anos.  Para aqueles alunos que desejam completar um terceiro ano de um curso de língua 
mundial, a colocação em um Francês 2 ACP, Espanhol 2 ACP, ou Espanhol 3 curso CP requer recomendação 
do professor. 

 
2- Para os alunos que desejam Adicionar a Ou Começar seu estudo de uma língua estrangeira na FHS: 

 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Francês 1 CP 
Francês 1ACP 
 
Latim 1 H 
Latim 1 ACP 
 
Espanhol 1 CP 
Espanhol 1 ACP 
 
Mandarim Chinês 1 H 
Mandarim Chinês 1 ACP 
 
Língua de sinais americana 1 

Francês 2 CP 
Francês 2ACP / H 
 
Latim 2 H 
Latim 2 ACP 
 
Espanhol 2 CP 
Espanhol 2ACP / H 
 
Mandarim Chinês 2 H 
Mandarim Chinês 2 ACP 
 
Língua de sinais americana 2 

Francês 3 ACP / H 
 
 
Latim 3 H 
 
 
Espanhol 3 CP 
Espanhol 3 ACP / H 
 
Mandarim Chinês 3 H 
Mandarim Chinês 3 ACP 

Francês 4 ACP / H 
 
 
Latim 4 H 
 
 
Espanhol 4 ACP / H 
 
 
Mandarim Chinês 4H 
Mandarim Chinês 4ACP 

 
*A sequência CP de cursos é para os alunos que tiveram um programa de escola secundária interrompida ou completaram o 

programa da escola secundária com uma média D + ou inferior. Por favor, note que para aqueles alunos que desejam 
completar um terceiro ano de um curso de língua mundial, a colocação em um Francês 2 PAÍSES ACP Ou Espanhol 3 curso 
CP requer recomendação do professor. 
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Por favor, note: 
1. O Francês E Espanhol 1 os cursos de ACP são cursos acelerados, o equivalente a completar a 

sequência de três anos do ensino médio em um ano, destinado àqueles que não tenham previamente 
feito a língua. Ele vai preparar os alunos para entrar Francês Ou Espanhol 2 ACP ou H, com base na 
recomendação do professor no ano seguinte.  

2. O requisito mínimo de WL para a formatura da Framingham High School é de dois anos de estudo da 
mesma língua. 

3. O curso recomendado do WL dos estudos do departamento de estruturas da instrução e a maioria de 
faculdades e de universidades variam de 3-4 anos de estudo da mesma língua. 

 

IDIOMAS MUNDIAIS 
Descrições do Curso 

 
FRANCÊS 
Francês CP sequência de cursos 
120 Francês 1 DE PC         1 crédito 
Este é um curso inicial para alunos com limitação ou interrupção significativa Francês experiência linguística. Os 
alunos começam desenvolvendo habilidades de escuta e conversação que são então reforçadas e usadas para 
construir habilidades na leitura e escrita. Os materiais criados pelo professor formam a base para o curso.  O 
enfoque cultural do currículo de nível um são os países francófonos.  O curso é enriquecido com música, arte e 
história.  
Pré-requisito:  
1.  alunos que não completarem o programa de 3 anos do ensino médio  
2.  alunos que completaram as séries 6, 7, 8 do currículo de francês com um D+ no mínimo 
  
(Curso de ano completo, aberto às séries 9, 10,11) 
Nota: Os nativos devem ter aprovação prévia do diretor do departamento de línguas do mundo para se inscrever. 
 
 
127 Francês 2 DE PC         1 crédito 
Este é o segundo ano de uma sequência de dois anos. Os alunos continuarão a desenvolver o uso do vocabulário e 
das principais estruturas gramaticais na fala, audição, leitura e escrita. Uma maior sensibilização cultural será 
estimulada por apresentações orais, relatórios escritos e projetos especiais. O enfoque cultural do currículo de nível 
um é a continuação do estudo da França e de suas cidades. O curso é enriquecido com música, arte e história.  Pré-
requisito: Francês 1 CP (curso de ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12). 
 

Francês Sequência de cursos ACP 
101 Francês 1 ACP         1 crédito 
Este é um curso acelerado para alunos que são capazes de completar a sequência de três anos da língua do ensino 
médio em um ano. Ele vai preparar os alunos para entrar Francês 2ACP ou Francês 2 H no ano seguinte. Pré-
requisito: os alunos não completarem o programa de três anos do ensino médio ou desejam iniciar o estudo da 
Francês Língua.  * Nota: por favor, considere as experiências linguísticas individuais dos alunos ao fazer 
recomendações. Envie quaisquer perguntas ao diretor do departamento de idiomas mundiais (Curso de ano inteiro, 
aberto a todas as classes). Os alunos do último ano que desejam fazer este curso devem já ter completado o 
requisito de idioma de 2 anos.  
  
104 Francês 2 ACP         1 crédito 
Este é o curso contínuo para alunos que concluem o ensino médio de 3 anos Francês Programa, ou Francês 1 ACP. 
Os alunos vão rever e reciclar estruturas gramaticais básicas em diferentes contextos, continuando a expandir as 
habilidades de comunicação em falar, ouvir, ler e escrever. A conscientização cultural é estimulada por meio de 
apresentações orais, relatórios escritos e projetos especiais. O foco cultural do currículo de nível dois é a França e 
suas cidades. O curso é enriquecido com música, arte e história. Pré-requisito: conclusão das notas 6, 7, 8 Francês 
currículo e recomendação do professor de 8ª série ou Francês 1 ACP com uma média C ou melhor (Curso de ano 
inteiro, aberto a todas as séries). 
 
107 Francês 3 ACP         1 crédito 
A ênfase é colocada no desenvolvimento continuado do vocabulário e das estruturas gramaticais principais que 
incluem o verbo tempos do ano dois e o condicional e o futuro, assim como uma introdução ao modo subjuntivo. Os 
alunos são obrigados a demonstrar a capacidade falada e escrita, a fim de funcionar em situações autênticas para 
as culturas do Francês mundo falante. Eles estarão usando Francês em todas as atividades orais e escritas em sala 
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de aula.  O enfoque cultural do currículo de nível três é a França e suas regiões.  O curso é enriquecido com música, 
arte e história.  Pré-requisito:  Francês 2 ACP (curso de ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12) 
 
110 Francês 4 ACP         1 crédito 
Este curso é recomendado para alunos que desejam continuar o estudo de Francês e avançar para além da 
exigência de faculdade normal de 2 anos a nível ACP. Os alunos desenvolverão habilidades e proficiência adicionais 
no uso de todas as estruturas gramaticais. Ênfase é colocada na expansão do vocabulário através de seleções de 
leitura de Francês prosa e poesia. Os alunos são obrigados a participar em discussões de classe e grupo em 
Francês.  O curso é enriquecido com música, arte e história. Vários livros didáticos e materiais complementares e 
seleções de Francês literatura são usadas. O foco cultural do currículo de nível quatro são os países francófonos. 
Pré-requisito:  Francês 3 ACP com uma média C ou melhor (Curso de ano completo, aberto às séries 11, 12). 
 
 
114 Francês 5 ACP         1 crédito 
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades linguísticas lendo e discutindo obras literárias selecionadas. O 
curso é conduzido em Francês com ênfase em relatórios e projetos. O curso é baseado em materiais criados por 
professores extraídos de uma variedade de recursos. O enfoque cultural do currículo de nível cinco é a contribuição 
do Francês à cultura mundial. O curso é enriquecido com música, arte e história. Pré-requisito:  Francês 4 ACP com 
uma média C ou melhor (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
 
 
Francês H/Sequência de cursos avançada  
103 Francês 2 H           1 crédito 
Este curso é uma continuação para alunos que completaram com sucesso o ensino médio de 3 anos Francês 
Programa. Os alunos vão usar os principais tempos e estruturas gramaticais como eles expandem o seu vocabulário 
e habilidades de conversação. Os alunos continuarão a desenvolver suas habilidades na leitura, escrita, 
conversação e audição e serão obrigados a usar Francês em discussões de classe, apresentações orais, relatórios 
escritos e projetos especiais.  O foco cultural do currículo de nível dois é a França e suas cidades. Pré-requisito: 
conclusão do grau 6, 7, 8 Francês currículo com uma média B ou melhor e 8ª série recomendação do professor, ou 
conclusão de Francês 1ACP com uma média B ou melhor e recomendação do professor (Curso de ano inteiro, 
aberto a todas as séries). 
 
106 Francês 3 H          1 crédito 
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades conversacionais usando tempos e estruturas adicionais. A leitura e 
a escrita serão enfatizadas através de textos selecionados e atribuições de redação. Os alunos produzirão projetos 
individuais e se envolverá em atividades culturais. O enfoque cultural do currículo de nível três é a França e suas 
regiões. Pré-requisito:  Francês 2 H com B média ou acima (Curso do ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12). 
 
109 Francês 4 H          1 crédito 
Além de continuar o desenvolvimento de proficiência com as quatro habilidades linguísticas, a ênfase será colocada 
no desenvolvimento contínuo de estruturas gramaticais e poder de vocabulário. A revisão de gramática intensiva 
assim como a habilidade expandida para a expressão pessoal significativa será destacada. Os alunos se envolverão 
em leituras autênticas, projetos individuais e/ou em grupo e atividades culturais. A classe será conduzida em 
Francês. O foco cultural do currículo de nível quatro são os países francófonos. Pré-requisito: Francês 3 H com uma 
média B ou superior (Curso de ano completo, aberto às séries 11, 12). 
 
113 Francês 5           1 crédito 
Enquanto o desenvolvimento de habilidades linguísticas continuará, o núcleo do curso será o estudo da literatura e 
uso exclusivo da língua-alvo em sala de aula discussões e simulações de situações culturalmente autênticas. O 
enfoque cultural do currículo de nível cinco é a contribuição do Francês à cultura mundial. Pré-requisito: Francês 4 H 
com uma média B ou acima. (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
 
112 Francês 5 AP         1 crédito 
Uma revisão aprofundada e reforço da gramática, verbos e vocabulário através da literatura, este curso é o 
equivalente a um curso universitário do terceiro semestre. Continuaremos com o currículo prescrito do AP. Os 
alunos estarão preparados e esperados para fazer o exame de AP em linguagem. A aula será conduzida em 
francês. O enfoque cultural do currículo de nível cinco é a contribuição do francês à cultura mundial. O Francês 4 H 
com uma média B ou superior e recomendação do professor (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
Este curso prepara os alunos para o exame de colocação avançada dado em maio pelo Conselho 
Universitário.  Todos os alunos deste curso deverão se inscrever e fazer o exame de colocação avançada.  A 
ajuda financeira está disponível para alunos que não podem pagar as suas próprias taxas de registo. 
 

Italiano 
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Sequência italiana de cursos 
 
135 Italiano 3 H          1 crédito 
Este curso é realizado em italiano. A ênfase é colocada no desenvolvimento continuado do vocabulário e das 
estruturas gramaticais principais incluindo os tempos verbais presente, passado, futuro e condicional. Os alunos são 
obrigados a demonstrar a capacidade falada e escrita, a fim de funcionar em situações simuladas autênticas. A 
leitura e a escrita serão enfatizadas através de textos selecionados e atribuições de redação. Os alunos produzirão 
projetos individuais e se envolverá em atividades culturais. O curso é enriquecido com música, arte e história. O foco 
cultural para o terceiro ano é: as contribuições de italianos e italianos-americanos para a cultura mundial. Pré-
requisito: Italiano 2H com B média ou acima (Curso de ano completo, aberto às séries 11, 12). 
 

136 Italiano 4 H          1 crédito 
Este curso é realizado em italiano. Além de continuar o desenvolvimento de proficiência com as quatro habilidades 
linguísticas, a ênfase será colocada no desenvolvimento contínuo de estruturas gramaticais e poder de vocabulário. 
A revisão de gramática intensiva assim como a habilidade expandida para a expressão pessoal significativa será 
destacada. Os alunos se envolverão em leituras autênticas, projetos individuais e/ou em grupo e atividades culturais. 
O curso é enriquecido com música, arte e história. O foco cultural para o ano quatro é: "a experiência italiana: 
passado e presente".  Pré-requisito: Italiano 3H com B média ou acima (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 

   
 
LATIM 
Latim - Sequência de cursos ACP 
152 Latim 1 ACP          1 crédito  
Este é um curso de língua de início. Os alunos usarão gramática básica, tempos e vocabulário na leitura das 
histórias e mitos de nossa Latim Património. Os alunos expandirão a consciência de sua própria cultura e do Império 
Romano (Curso de ano completo, aberto às séries 9, 10,11). 
 
154 Latim 2 ACP          1 crédito 
Os alunos vão usar todos os principais tempos e estruturas e continuar a expandir o vocabulário. No segundo 
semestre os alunos vão ler seleções prosa adaptado de grandes autores da Roma antiga. Pré-requisito:  Latim 1 
(curso do ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12). 
 
Latim H sequência de cursos 
151 Latim 1 H          1 crédito 
Este é um curso de língua de início. Os alunos usarão gramática básica, tempos e vocabulário na leitura das 
histórias e mitos do nosso patrimônio latino. Os alunos expandirão a consciência de sua própria cultura e do Império 
Romano (Curso de ano completo, aberto às séries 9, 10,11). 
 
153 Latim 2           1 crédito 
Os alunos vão usar todos os principais tempos e estruturas e continuar a expandir o vocabulário. No segundo 
semestre os alunos vão ler as seleções de prosa de César e Plínio e poesia de Ovid. Pré-requisito: Latim 1 (curso do 
ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12). 
 
155 Latim 3 H          1 crédito 
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades de leitura e escrita enquanto leem seleções de César, Cícero, Livy 
e Sallust. Os alunos demonstrarão conhecimento e valorização do estilo e da sintaxe de cada autor enquanto 
aprendem a queda da República Romana e a ascensão do Império na "era dourada do Latim Literatura ". Embora 
não em si um curso A.P., o trabalho e estudo de Cicero é conduzido em antecipação de interesse no exame AP. 
Para o exame A.P. é necessário trabalho adicional. Pré-requisito: Latim 2 (curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 
12). 
 
156 Latim 4 H          1 crédito 
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades de leitura e escrita durante a leitura de seleções de um ou mais 
dos seguintes autores – Eneida, de Vagil; Metamorfoses E Amores, de Ovid; e alguns dos poemas de Catullus e 
Horace. Todos os elementos do estilo poético são estudados. Embora não em si um curso A.P., críticas e 
interpretações estão prontos para preparar os alunos para o exame de colocação avançada. Para o exame A.P. é 
necessário trabalho adicional. Pré-requisito:  Latim 3 (curso de ano inteiro, aberto às séries 11, 12). 
 

 
MANDARIM CHINÊS 
Mandarim Chinês - Sequência de cursos ACP 
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142 Mandarim Chinês 1 ACP        1 crédito 
Este curso é uma introdução à Mandarim Chinês. O curso fornecerá aos alunos as ferramentas básicas para falar, 
ler, escrever e entender Mandarim Chinês. O curso incluirá vários componentes, incluindo comunicação oral com 
foco em pronúncia e entonação, bem como leitura e escrita com simplificado Chinês Caracteres. Adicionalmente, o 
curso permitirá que os alunos mergulhem na exploração de Chinês Cultura. Pretendemos construir a confiança dos 
alunos, permitindo-lhes alcançar a proficiência ao nível do iniciante, incentivando-os a experimentar, praticando 
conceitos e palavras desconhecidos, e ganhando prática suficiente em um ambiente de aprendizagem reflexivo da 
maior Comunidade em que a língua é falada (Curso de ano inteiro, aberto a todas as classes).  
  
144 Mandarim Chinês 2 ACP        1 crédito 
O objetivo deste curso é construir sobre as fundações conceituais estabelecidas no Mandarim Chinês 1. este curso 
permitirá que os alunos desenvolvam o domínio Mandarim Chinês vocabulário e as estruturas linguísticas. O objetivo 
será aumentar a proficiência na compreensão oral e nas habilidades de fala, leitura e escrita de Mandarim Chinês. A 
precisão escrita e oral será enfatizada. O conteúdo cultural será incorporado na instrução à medida que os alunos 
continuarem a aprender sobre aspectos de Mandarim Chinês cultura e civilização. Pré-requisito: Mandarim Chinês 1 
(curso de ano inteiro, aberto a todas as classes). 
 
146 Mandarim Chinês 3 ACP                                                                                      1 crédito 
Neste curso, os alunos vão desenvolver ainda mais habilidades de vocabulário para ser capaz de participar em 
conversas relacionadas com vários temas. Demonstrarão a sua capacidade de se expressar em Chinês linguagem 
usando padrões de frases complexas, enquanto ainda desenvolvem suas habilidades de escrita, audição e leitura. 
Os alunos trabalharão para a fluência oral. Os alunos também se envolverão em atividades chinesas. Pré-requisito: 
Mandarim Chinês 2 (curso de ano inteiro, aberto às séries 10-12). 
 
148 Mandarim Chinês 4 ACP        1 crédito 
Este curso dedica a mesma atenção às proficiências de escutar, falar, ler e escrever. Os alunos serão mais ativos e 
criativos com o idioma em uma variedade de tópicos práticos. Os alunos devem estar comprometidos a melhorar a 
fluência falando. Os materiais autênticos de vídeo, áudio e impressão são usados neste nível para complementar o 
texto e para ensinar estratégias para a compreensão de material mais avançado. Os alunos melhorarão seus Chinês 
habilidades linguísticas através do estudo da cultura pop e da música. Os alunos apreciarão Chinês cultura em maior 
profundidade depois de tomar este curso. Pré-requisito: Mandarim Chinês 3 (curso de ano inteiro, aberto às séries 
11-12). 

 
 
Mandarim Chinês H - Sequência de cursos 
141 Mandarim Chinês 1 H        1 crédito 
Este curso é uma introdução à Mandarim Chinês. O curso fornecerá aos alunos as ferramentas básicas para falar, 
ler, escrever e entender Mandarim Chinês. O curso incluirá vários componentes, incluindo comunicação oral com 
foco em pronúncia e entonação, bem como leitura e escrita com simplificado Chinês Caracteres. Adicionalmente, o 
curso permitirá que os alunos mergulhem na exploração de Chinês Cultura. Pretendemos construir a confiança dos 
alunos, permitindo-lhes alcançar a proficiência ao nível do iniciante, incentivando-os a experimentar, praticando 
conceitos e palavras desconhecidos, e ganhando prática suficiente em um ambiente de aprendizagem reflexivo da 
maior Comunidade em que a língua é falada (Curso de ano inteiro, aberto às séries 9-12). 
  
143 Mandarim Chinês 2 H        1 crédito 
O objetivo deste curso é construir sobre as fundações conceituais estabelecidas no Mandarim Chinês I. este curso 
permitirá que os alunos desenvolvam o domínio Mandarim Chinês vocabulário e as estruturas linguísticas. O objetivo 
será aumentar a proficiência na compreensão oral e nas habilidades de fala, leitura e escrita de Mandarim Chinês. A 
precisão escrita e oral será enfatizada. O conteúdo cultural será incorporado na instrução à medida que os alunos 
continuarem a aprender sobre aspectos de Mandarim Chinês cultura e civilização. Pré-requisito: Mandarim Chinês 1 
(curso de ano inteiro, aberto às séries 9-12). 
 
145 Mandarim Chinês 3 H         1 crédito 
Neste curso acelerado, os alunos desenvolverão habilidades de vocabulário adequadas e formas de linguagem 
apropriadas para que possam se engajar em conversas relacionadas a vários tópicos. Demonstrarão a sua 
capacidade de se expressar em Chinês linguagem usando padrões de frases complexas, enquanto ainda 
desenvolvem suas habilidades de escrita, audição e leitura. Os alunos trabalharão para a fluência oral com 
conversação, discussão, e apresentações orais. Os alunos tratarão com sucesso uma variedade de tarefas 
comunicativas em situações sociais diretas. Os alunos também se envolverão em atividades chinesas. Haverá 

também um enfoque no estudo do histórico e eventos atuais chineses. Pré-requisito: Mandarim Chinês 2 (curso de 

ano inteiro, aberto às séries 10-12). 
 
147 Mandarim Chinês 4          1 crédito 
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Este curso dedica a mesma atenção às proficiências de escutar, falar, ler e escrever. Os alunos serão mais ativos e 
criativos com o idioma em uma variedade de tópicos práticos. Os alunos devem estar comprometidos a melhorar a 
fluência falando. Os materiais autênticos de vídeo, áudio e impressão são usados neste nível para complementar o 
texto e para ensinar estratégias para a compreensão de material mais avançado. Os alunos melhorarão seus Chinês 
habilidades linguísticas através do estudo da cultura pop e da música. Os alunos apreciarão Chinês cultura em maior 
profundidade depois de tomar este curso. Pré-requisito: Mandarim Chinês 3 (curso de ano inteiro, aberto às séries 
11-12). 
 

 
ESPANHOL 
Espanhol CP - Sequência de cursos 
128 Espanhol 1 PC         1 crédito  
Este é um curso inicial para alunos com experiência de idioma de destino limitada. Os alunos começam 
desenvolvendo habilidades de audição e conversação, que são então reforçadas e usadas para construir habilidades 
na leitura e escrita. O enfoque cultural do currículo de nível um é: latinos nos EUA. O curso é enriquecido com 
música, arte e história. Os materiais criados pelo professor formam a base do curso (Curso de ano completo, aberto 
às séries 9, 10, 11).  
Pré-requisito:  
1.  alunos que não completarem o programa de 3 anos do ensino médio  
2.  alunos que completaram as séries 6, 7, 8 com um currículo de espanhol de nota D+ no mínimo 

 
Nota:  Os falantes nativos devem ter aprovação prévia do diretor do departamento de línguas estrangeiras para se 
inscrever. 
 
129 Espanhol 2 PC         1 crédito 
Este é o segundo ano de uma sequência de três anos. Os alunos continuarão a desenvolver o uso do vocabulário e 
das principais estruturas gramaticais na fala, audição, leitura e escrita. O enfoque cultural do currículo de nível um é 
uma continuação do estudo de latinos nos EUA. O curso é enriquecido com música, arte e história. Uma maior 
sensibilização cultural será estimulada por apresentações orais, relatórios escritos e projetos especiais. Pré-
requisito: Espanhol 1 CP (curso de ano inteiro, aberto às séries 10, 11,12). 
 
178 Espanhol 3 PC         1 crédito 
Este é um curso de terceiro ano de uma sequência de três anos. Os alunos desenvolverão ainda mais o uso do 
vocabulário e das principais estruturas gramaticais na fala, audição, leitura e escrita. O enfoque cultural deste curso 
incluirá a região caribenha e a região mexicana/centro-americana dos currículos de nível 2 e 3 combinados. O curso 
é enriquecido com música, arte e história. O material criado pelo professor constitui a base para o curso.  
Pré-requisito: Espanhol 2 CP (curso de ano inteiro, aberto a classes 10, 11,12). 
 
Espanhol ACP - Sequência de cursos  
171 Espanhol 1 ACP          1 
crédito  
Este é um curso acelerado para alunos que são capazes de completar a sequência de três anos da língua do ensino 
médio em um ano. Ele vai preparar os alunos para entrar Espanhol 2ACP ou Espanhol 2 H no ano seguinte. Pré-
requisito: os alunos não completarem o programa de três anos do ensino médio ou desejam iniciar o estudo da 
língua espanhola. *Nota: por favor, considere as experiências linguísticas individuais dos alunos ao fazer 
recomendações. Envie quaisquer perguntas ao diretor do departamento da Idiomas Mundiais (Curso de ano inteiro, 
aberto a todas as classes). Os alunos do último ano que desejam fazer este curso devem já ter completado o 
requisito de idioma de 2 anos.  
 
174 Espanhol 2 ACP         1 crédito  
Este é o curso contínuo para alunos que concluem o ensino médio de 3 anos Espanhol Programa. Os alunos vão 
rever e reciclar estruturas gramaticais básicas em diferentes contextos, continuando a expandir as habilidades de 
comunicação em falar, ouvir, ler e escrever. O enfoque cultural do currículo de nível dois é a região caribenha.  O 
curso é enriquecido com música, arte e história. Este curso é conduzido em Espanhol. Pré-requisito: conclusão das 
notas 6, 7, 8 Espanhol currículo e recomendação do professor de 8ª série ou Espanhol 1 ACP com uma média C ou 
melhor (Curso de ano inteiro, aberto a todas as classes). 
 
177 Espanhol 3 ACP         1 crédito 
A ênfase é colocada no desenvolvimento continuado do vocabulário e das estruturas gramaticais principais que 
incluem tempos do verbo no presente, no passado, no futuro e no condicional. Os alunos são obrigados a 
demonstrar a capacidade falada e escrita, a fim de funcionar em situações autênticas para as culturas da língua-
alvo. Os alunos utilizarão o espanhol em todas as atividades orais e escritas em sala de aula. O enfoque cultural do 
currículo de nível três é a região mexicana/centro-americana. O curso é enriquecido com música, arte e história. 
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Este curso é conduzido em espanhol. Pré-requisito: Espanhol 2 ACP (curso de ano inteiro, aberto às séries 10, 
11,12) 
 
180 Espanhol 4 ACP        1 crédito 
Este curso é recomendado para alunos que desejam continuar o estudo de Espanhol, e avançar para além da 
exigência de faculdade normal de 2 anos a nível ACP. Os alunos desenvolverão habilidades e proficiência adicionais 
no uso de todas as estruturas gramaticais. Ênfase é colocada na expansão do vocabulário através de seleções de 
leitura de Espanhol prosa e poesia. Os alunos são obrigados a participar em discussões de classe e grupo em 
Espanhol. Vários livros didáticos e materiais complementares e seleções de literatura espanhola usadas. O enfoque 
cultural do currículo de nível quatro é a região sul-americana. O curso é enriquecido com música, arte e história. 
Este curso é conduzido em espanhol. Pré-requisito: Espanhol 3 ACP com uma média C ou melhor  (Curso de ano 
completo, aberto às séries 11, 12). 
 
 
184 Espanhol 5 ACP         1 crédito 
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades linguísticas lendo e discutindo obras literárias selecionadas. O 
curso é conduzido em Espanhol com ênfase em relatórios e projetos. O enfoque cultural do currículo de nível cinco é 
a Espanha e suas regiões.  O curso é enriquecido com música, arte e história. O curso é baseado em materiais 
criados por professores extraídos de uma variedade de recursos. Este curso é conduzido em Espanhol. Pré-
requisito: Espanhol 4 PAÍSES ACP com uma média C ou melhor  (Curso de ano inteiro, aberto à 12ª série). 
 
Patrimônio Espanhol - Sequência de cursos 
196 Patrimônio Espanhol 1 ACP         1 crédito 
Este curso é projetado para alunos cuja primeira língua é o espanhol, mas que tiveram uma educação formal 
limitada em Espanhol ou alunos de duas vias que necessitam de apoio para melhorar as competências linguísticas. 
Os alunos explorarão Latim-Herança e tradições americanas através da arte, da cultura, da história, da música e da 
literatura. A classe se concentrará em melhorar a fluência oral ao desenvolver habilidades formais de leitura e 
escrita. Todas as instruções serão dadas em espanhol, todos os alunos deverão participar plenamente em espanhol 
em todos os momentos. Pré-requisito: capacidade de compreender e falar Espanhol na fluência nativa ou próxima 
da de um falante nativo (Recomendação do professor ou chefe do departamento necessária). 
  
197 Patrimônio Espanhol 2 ACP         1 crédito 
Este curso é projetado para alunos cuja primeira língua é o espanhol, mas que tiveram uma educação formal 
limitada em Espanhol ou alunos de duas vias que necessitam de apoio para melhorar as competências linguísticas. 
Os alunos explorarão Latim-Herança e tradições americanas através da arte, da cultura, da história, da música e da 
literatura. A classe se concentrará em melhorar a fluência oral ao desenvolver habilidades formais de leitura e 
escrita. Todos instrução será em espanhol, todos os alunos deverão participar plenamente em espanhol em todos 
os momentos (Recomendação do professor ou chefe do departamento necessária). 
 
 
Espanhol H - Sequência de cursos 
173 Espanhol 2 H         1 crédito 
Este curso é uma continuação para alunos que completaram com sucesso o ensino médio de 3 anos no programa 
de espanhol. Os alunos vão usar os principais tempos e estruturas gramaticais como eles expandem o seu 
vocabulário e habilidades de conversação. Os alunos continuarão a desenvolver suas habilidades na leitura, escrita, 
conversação e audição e serão obrigados a usar Espanhol em discussões de classe, apresentações orais, relatórios 
escritos e projetos especiais. O enfoque cultural do currículo de nível dois é a região caribenha. O curso é 
enriquecido com música, arte e história. Este curso é conduzido em espanhol. Pré-requisito: conclusão das séries 6, 
7, 8 no currículo de espanhol com uma média B ou melhor e recomendação do professor da 8ª série ou conclusão 
do Espanhol 1ACP com uma média B ou melhor e recomendação do professor (Curso de ano inteiro, aberto a todas 
as classes). 
  
176 Espanhol 3 H         1 crédito 
Os alunos continuarão a desenvolver habilidades conversacionais usando estruturas adicionais e tempos verbais no 
presente, passado, futuro e condicional. A leitura e a escrita serão enfatizadas através de textos selecionados e 
atribuições de redação. O enfoque cultural do currículo de nível três é a região mexicana/centro-americana.  O curso 
é enriquecido com música, arte e história.  Os alunos produzirão projetos individuais e se envolverá em atividades 
culturais. Este curso é conduzido em Espanhol. Pré-requisito: Espanhol 2 H com a média B ou melhor (curso de ano 
inteiro, aberto às séries 10, 11,12). 
 
179 Espanhol 4 H         1 crédito 
Além de continuar o desenvolvimento de proficiência com as quatro habilidades linguísticas, a ênfase será colocada 
no desenvolvimento contínuo de estruturas gramaticais e poder de vocabulário. Uma revisão de gramática intensiva 
assim como a habilidade expandida para a expressão pessoal significativa será destacada. Os alunos se envolverão 
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em leituras autênticas, projetos individuais e/ou em grupo e atividades culturais. O enfoque cultural do currículo de 
nível quatro é a região sul-americana.  O curso é enriquecido com música, arte e história. Este curso é conduzido em 
espanhol. Pré-requisito: Espanhol 3 H com uma média B ou melhor (Curso de ano completo, aberto às séries 11, 
12). 
 
183 Espanhol 5 H         1 crédito 
Enquanto o desenvolvimento de habilidades linguísticas continuará, o núcleo do curso será o estudo da literatura e 
uso exclusivo da língua-alvo em sala de aula discussão e simulações de situações culturalmente autêntica. O 
enfoque cultural do currículo de nível cinco é o Espanhol Região. O curso é enriquecido com música, arte e história. 
Este curso é conduzido em espanhol. Pré-requisito: Espanhol 4 H com uma média B ou melhor (Curso de ano 
inteiro, aberto à 12ª série) 
 
182 Língua e cultura espanhola AP       1 crédito 
Uma revisão aprofundada e reforço da gramática, verbos e vocabulário através da literatura, este curso é o 
equivalente a um curso universitário do terceiro semestre. Seguirá o currículo prescrito do AP. Os alunos estarão 
preparados e esperados para fazer o exame de AP em linguagem. A classe será conduzida dm espanhol. Pré-
requisito: Espanhol 4 H com uma média B ou melhor e recomendação do professor (Curso de ano inteiro, aberto à 
12ª série). 
 
Este curso prepara os alunos para o exame de colocação avançada dado em maio pelo Conselho 
Universitário.  Todos os alunos deste curso deverão se inscrever e fazer o exame de colocação avançada.  A 
ajuda financeira está disponível para alunos que não podem pagar as suas próprias taxas de registo. 
 
192 Literatura e cultura espanhola AP       1 crédito 
Este curso destina-se a alunos do último ano que têm um profundo interesse na literatura e são capazes de ler, 
discutir e escrever sobre a literatura espanhola na língua-alvo em nível universitário. Os alunos vão ler e analisar 
criticamente uma ampla seleção de obras, incluindo contos, poesia e peças que começam com a idade média, 
continuando para a era de ouro, através de 20th literatura do século. A escrita e a discussão serão partes integrantes 
deste curso, assim como uma exploração das questões culturais visíveis na literatura. Como este curso será 
conduzido inteiramente em Espanhol, todos os alunos deverão participar plenamente em espanhol em todos os 
momentos.  Este curso é equivalente a um curso universitário do quinto semestre.  Pré-requisito: uma pontuação de 
4 ou 5 na prova de Espanhol AP ou consentimento por escrito do diretor do departamento de línguas do mundo. 
 
  
LÍNGUA DE SINAIS AMERICANA  
  
102A Língua de sinais americana 1 ACP        1 crédito 
Este curso é uma introdução à língua de sinais americana (ASL). O curso proporcionará aos alunos uma prática 
envolvente em um ambiente de aprendizado que dependa inteiramente da comunicação visual. O foco será o 
desenvolvimento de um vocabulário dessa língua (ASL). O curso planeja a participação interativa, permitindo que os 
alunos mergulhem e compreendam a língua e a cultura surda. Com experiência dinâmica, de olhos e hands-on, os 
alunos terão a oportunidade de descobrir a inseparabilidade da língua e da cultura surdas.   
 
 
ELETIVAS DE LÍNGUA MUNDIAL 
  
121 Grécia, Roma, & a tradição clássica, parte 1      .5 crédito  

Este curso de inglês, semestre-longo incidirá sobre a história grega e romana antiga, cultura e/ou literatura em 
contexto, bem como em abordagens modernas, incluindo romances, arte e/ou filmes dos séculos 20 e 21. Possíveis 
tópicos (e leituras) trocadas incluir: 
· Mitologia 
· Drama grego e Romano 
· Invectiva e zombaria 
· Mulheres e gênero no mundo antigo 
· O fim da República Romana 
* Pode igualmente ser feito para o crédito da língua do mundo com aprovaçã0 da cabeça do departamento das línguas do 
mundo. 
 
122 Grécia, Roma, & a tradição clássica, parte 2      .5 crédito 

Este curso de inglês, semestre-longo incidirá sobre a história grega e romana antiga, cultura e/ou literatura em 
contexto, bem como em abordagens modernas, incluindo romances, arte e/ou filmes dos séculos 20 e 21. Os tópicos 
para este curso não serão os mesmos que os abordados nos tópicos 1. Os alunos não são obrigados a tomar os 
tópicos 1, a fim de tomar os tópicos 2. Possíveis tópicos (e leituras) trocadas incluir: 
· Mitologia 
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· Drama grego e Romano 
· Invectiva e zombaria 
· Mulheres e gênero no mundo antigo 
· O fim da República Romana 
Pode igualmente ser feito para o crédito da língua do mundo com aprovaçã0 da cabeça do departamento das línguas do 
mundo 
  
150 Produção de televisão de língua espanhola ACP     .5 crédito  
Este curso está aberto a alunos que completaram sua exigência de dois anos de idioma mundial em Espanhol. Os 
alunos aprenderão a usar câmeras e equipamentos de edição para desenvolver Espanhol-produções linguísticas 
que serão transmitidas no Framingham Education Channel e transmitidas online. Além de aprender sobre a 
produção de vídeo, os alunos terão palestrantes convidados frequentes da Comunidade (artistas, empresários, 
moradores do bairro, etc.) e desenvolverão programas talk-show, curtas-metragens, peças curtas, videoclipe e 
documentos Eventos culturais de Framingham (comida, dança, shows), os alunos serão introduzidos para noções 
básicas de produção e edição de vídeo, o negócio da televisão, e fundamentos institucionais. Os alunos produzirão 5 
eventos de radiodifusão durante o semestre. Este curso atende tanto a exigência das artes práticas quanto as 
das línguas mundiais. Pré-requisito:  Espanhol 2 e Espanhol 3. 

 
195 Perspectivas mundiais através de filmes estrangeiros ACP    .5 crédito 
Este curso está aberto a alunos que completaram os seus dois anos de exigência de línguas mundiais. Este curso semestral 
explorará as perspectivas culturais mundiais através de filmes estrangeiros. Abordará uma ampla gama de temas relevantes 
para a sociedade global em diferentes contextos: esportes, imigração, classe social e econômica, psicologia, política, guerra. 
Também vamos olhar para diferentes gêneros de filmes de todo o mundo, por exemplo: curtas-metragens, comédia, Drama, 
fantasia, documentário, musical. Todos os filmes serão mostrados em seus idiomas originais com legendas em inglês. Todas 
as discussões e avaliações serão em inglês. Este curso será realizado em inglês. 
Pré-requisito: Os alunos já devem ter concluído com êxito o requisito de 2 anos de idiomas do mundo da ESF (Curso 
semestral, 11ª e 12ª Séries). 
 
149L Filmes da América Latina em espanhol      .5 crédito 
Este curso está aberto a alunos que completaram sua exigência de dois anos de idioma mundial em Espanhol. Este 
curso semestral explorará as perspectivas culturais mundiais Latim América através do filme. Ele vai olhar para 
diferentes gêneros de filmes: mistério, comédia, Drama, fantasia, documentário e musical. Abrangerá uma vasta 
gama de temas relevantes para a história e as condições atuais globais de Latim América. Todos os filmes serão 
mostrados em seus idiomas originais. Todas as discussões e avaliações serão também em espanhol. Este curso 
será conduzido em espanhol. Pré-requisito: Os alunos já devem ter completado com sucesso a exigência de dois 

anos da linguagem Mundial da ESF (Curso semestral, 11ª e 12ª Séries). 
 
195 Filmes da Espanha em Espanhol       .5 crédito 
Este curso está aberto a alunos que completaram sua exigência de dois anos de idioma mundial em Espanhol. Este 
curso semestral explorará as perspectivas culturais da Espanha através do cinema. Ele vai olhar para diferentes 
gêneros de filmes: mistério, comédia, Drama, fantasia, documentário e musical. Todos os filmes serão mostrados em 
seus idiomas originais. Este curso abrangerá uma vasta gama de temas relevantes para a pluralidade Espanhol 
sociedade na Espanha hoje em contextos diferentes: a vida no ensino médio, a vida universitária, o emprego, classe 
social e econômica, psicologia, política e guerra. Todas as discussões e avaliações serão em espanhol. Este curso 
será conduzido em espanhol. Pré-requisito: os alunos já devem ter completado com sucesso as exigências do 

programa de idiomas mundiais da FHS de dois anos (Curso semestral, 11ª e 12ª séries). 

 
 

OUTROS PROGRAMAS 
 

099 Estudo Direcionado em inglês 
299 Estudo Direcionado em matemática 
399 Estudo Direcionado em ciências 
499 Estudo direcionado em história 

 
Essas ofertas permitem que os alunos sejam atribuídos a um estudo baseado em currículo supervisionado por um 
professor dessa área de conteúdo.  Isso permite aos alunos ajuda e suporte adicionais nessa área de conteúdo. 
 
966 estágio sênior  1,5 créditos 

Este curso de segundo semestre está aberto a alunos do último ano durante os períodos combinados E, F e G, que 
se beneficiariam experimentando o mundo real do trabalho em uma carreira relacionada com o interesse.  Os alunos 
deverão completar uma pesquisa de interesse baseado na carreira, identificar um campo específico de carreira de 
interesse pessoal, criar um currículo, praticar habilidades de entrevista, pesquisar organizações potenciais para a 
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colocação, e, finalmente, selecionar e estar envolvido em um estágio do início de fevereiro a abril.  Espera-se que os 
participantes desenvolvam um produto tangível para a organização anfitriã, se for o caso, mantenham entradas 
semanais de periódicos e planilhas de tempo e produzam um papel culminante resumindo a experiência. Um 
coordenador na escola acompanhará o estágio e avaliará o progresso do aluno.  Como os alunos do último ano se 
preparam para seus anos de ensino pós-secundário, este curso de três períodos irá ajudá-los a construir 
autoconfiança, melhorar as habilidades sociais e de comunicação, e potencialmente criar uma rede de início para 
carreiras futuras. 
 
908 programa de desenvolvimento de carreiras 

O programa de desenvolvimento de carreira (anteriormente estudo de trabalho) oferece uma oportunidade para os 
alunos continuarem a sua educação e, ao mesmo tempo, ganhar valiosa experiência de trabalho supervisão escolar.  
Os alunos que participam do programa carregam quatro (4) sujeitos acadêmicos e são empregados na Comunidade 
durante o restante do dia escolar. Um aluno pode ganhar até três (3) créditos por ano para a participação bem-
sucedida no programa. A seleção dos alunos é baseada na aprovação de pais, administradores de grau, 
orientadores e coordenador de desenvolvimento de carreira.  Um aluno deve ter dezesseis (16) anos de idade para 
entrar no programa. Os alunos do programa de estudo de trabalho devem cumprir os mesmos requisitos de 
graduação que todos os outros alunos. Espera-se que os alunos mantenham uma média acadêmica aceitável para 
permanecerem no programa. Os alunos não receberão crédito se não cumprirem suas exigências acadêmicas ou se 
não executarem satisfatoriamente no trabalho. O comparecimento deficiente da escola ou o atraso crônico farão com 
que um aluno perca o desenvolvimento da carreira crédito. Para mais informações, entre em contato com o centro 
de desenvolvimento acadêmico. 
 
901 tutor do centro de desenvolvimento acadêmico 

O centro de desenvolvimento acadêmico estará disponível para todos os alunos da Universidade de Framingham, 
mediante solicitação de alunos, professores, pais, conselheiros ou administradores. A tutoria incluirá assistência com 
conceitos básicos em disciplinas específicas, tarefas em sala de aula, conclusão de testes e habilidades gerais de 
estudo, incluindo: anotações, delineamentos, seguintes direções e organização. Tutoria será fornecido por tutores de 
pares, professores e voluntários em um ambiente acadêmico de apoio. 
 
897 seminário RFL 1      .5 créditos 
898 seminário RFL 2      .5 créditos 

Este curso de ano inteiro fornecerá aos alunos do programa resiliência para a vida a oportunidade de aprender e praticar as 
habilidades acadêmicas e de comunicação essenciais necessárias para serem bem-sucedidas no ensino médio. O curso é 
projetado para ensinar aos alunos uma ampla gama de estratégias de estudo específicas e como melhor utilizar cada 
estratégia. Além disso, os alunos serão ensinados técnicas de redução de stress e conscientização e terão oportunidades 
para instrução dirigida em preparação MCAS, preparação SAT, aplicações universitárias, prontidão de trabalho, alfabetização 
financeira e outros tópicos como aplicável. 
  
 
 
Programa de estágio pós-escola 

Este programa está disponível para juniores e alunos do último ano que desejam explorar o mundo real do trabalho, 
gastando 40 para 60 horas em um campo de carreira desejada. Os alunos serão esperados para completar uma 
pesquisa de interesse baseado na carreira, identificar uma carreira específica de interesse pessoal, habilidades de 
entrevista prática, e completar um currículo.  Espera-se que os participantes desenvolvam um produto tangível para 
a organização anfitriã, se for o caso, mantenham entradas semanais de periódicos e planilhas de tempo e produzam 
um papel culminante resumindo a experiência. Um coordenador na escola acompanhará o estágio e avaliará seu 
progresso. Uma vez que um estágio seja preenchido satisfatoriamente, uma notação será incluída na transcrição do 
aluno indicando o estágio e o campo designado no qual o aluno trabalhou. Esta é uma adição fabulosa para 
qualquer aluno da faculdade de aplicação. 
 
 
Programa de estágio de verão 

Este programa, disponível para alunos da 10ª e 11ª séries, é o mesmo que o programa de estágio após-escola 
descrito acima. O programa de verão é preferido por muitos alunos, uma vez que não se limitam a horas depois da 
escola e não têm as pressões conflitantes do trabalho escolar e das atividades pós-escolares. O programa de 
estágio é de 40 a 60 horas de duração, para que os alunos possam ter um emprego remunerado, bem como 
participar do programa de estágio. 
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Caminho da Carreira – Processo de Seleção de Cursos 
 

O processo de seleção inicial de cursos permanecerá inalterado. Todos os cursos de carreira e técnicos são 
eletivos. 
 

 Em dezembro de cada ano letivo, os chefes de departamento são solicitados a atualizar as informações do 
curso para o programa de estudos. Novos cursos são adicionados; alguns são deixados cair dependendo 
da matrícula e do pessoal. 

 O programa de estudos é impresso em várias línguas e disseminado para pais e alunos. 

 Professores de tecnologia/engenharia de ensino médio fornecem informações sobre cursos de carreira e 
técnicos disponíveis no ensino médio. O diretor do programa Phoenix também se reúne com seu eleitorado 
para ajudar com o processo de seleção do curso como parte da transição. 

 Chefes de departamento se reúnem com 8
th
 conselheiros de grau para fornecer uma visão geral dos 

programas em particular aqueles que estão disponíveis para aqueles que entram na 9ª série. 

 A noite dos pais está agendada para fornecer informações sobre todos os programas e cursos para todas 
as notas. Representantes de todos os departamentos configurar tabelas de informações para responder a 
quaisquer perguntas e preocupações. 

 As folhas de seleção do curso são distribuídas aos alunos e coletadas pela equipe de orientação após a 
conclusão. Assinaturas pai são esperadas. 

 
Cursos de carreira e técnicos avançados 
Professores de carreira e técnicos usam a oportunidade no processo de seleção do curso para promover e explicar 
seus cursos avançados. Estes cursos seguem um trajeto identificado que conduz ao desenvolvimento da habilidade 
e às conexões borne-secundárias com programas articulados. 
As opções e benefícios do curso avançado também são explicados durante a noite dos pais. 
 

 Como parte do seminário de orientação e planos de carreira, os alunos já podem ter expressado um interesse, 
aptidão e desejo de seguir uma trajetória de carreira que corresponda às ofertas disponíveis no ensino médio. 
Os orientadores de orientação teriam levado isso em consideração à medida que o plano de carreira foi 
desenvolvido. 

 Como parte do seminário Phoenix para calouros, os alunos são fornecidos uma orientação para o ensino médio, 
incluindo a disponibilidade do programa. Os professores da CVTE são frequentemente solicitados a fornecer 
uma visão geral das ofertas como palestrantes convidados. A equipe de Phoenix também administra um teste 
de aptidão de interesse de carreira. 

 Professores de carreira e técnicos fornecerão uma lista de alunos para orientação para os alunos "cronograma 
de mão" que indicaram uma prioridade para continuar com sua experiência no caminho. Isso atende ao aspecto 
de recomendação exigido para muitos dos cursos avançados. 

 As opções de estudo independentes são discutidas se ocorrerem conflitos de agendamento. 

 Intervenção do conselheiro orientador e consulta com os alunos para promover oportunidades de trajetória de 
carreira a serem abordadas. 
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FRAMINGHAM HIGH SCHOOL:  SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

CURSO 

Nome do aluno:  ____________________________________________ Nível/Série: _________________ 

Professor atual: ___________________________________________ Notas: T1:____ T2:____ T3:____ 

MYE____ 

Curso recomendado pelo professor: 

________________________________________________________________ 

Curso solicitado pelo aluno: ____________________________________________________________________ 

 

Assinaturas obrigatórias (em ordem) 
 

1.  Assinatura do professor atual:___________________________________ Data:_________________ 

 

❏ Sim, com base no progresso do aluno desde a recomendação original (e/ou reunião de 

pais/responsáveis), agora sinto que este aluno deve ser considerado como um candidato 

para o curso solicitado 

❏ Não, o aluno, pai/tutor e eu discutimos este pedido de substituição e eu continuo a sentir 

que a minha recomendação original é o posicionamento correto pelas seguintes razões: 

_______________________________________________________________________

_______ 

  
2. Assinatura do aluno:____________________________________________  

Data:_________________ 
 

Compreendo o aumento da expectativa deste curso e me comprometo a trabalhar ao máximo e 
procurar ajuda do professor, conforme necessário. Eu compreendo que não será possível trocar 
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a um nível diferente se aquelas classes estão cheias. Compreendo também que deverei 
perseverar no curso que eu estou selecionando, e que os níveis de mudança serão dependentes 
de meus esforços e a disponibilidade. Uma reunião adicional com o meu orientador pode ser 
exigida antes que eu possa mudar níveis. Li a política de elegibilidade académica e estou 
consciente de que devo estar em conformidade com esta política para participar em atividades 
co-curriculares. 
 

3. Assinatura dos pais/responsáveis:__________________________________________    

Data:_________________ 
 

Eu discuti esta substituição com cuidado com meu filho e nós compreendemos as exigências 
adicionais para que tenha sucesso, as quais podem incluir a carga de trabalho aumentada e um 
ritmo de estudo mais intenso. Eu compreendo que não será possível mudar para um nível 
diferente caso as classes estão cheias. Entendo que os alunos devem ter comprometimento 
acadêmico para aderir à sua decisão, e as mudanças de nível só serão consideradas depois que 
todas as outras tentativas para o aluno ter sucesso tiverem sido esgotadas. Pode ser necessária 
uma reunião adicional com os pais/responsáveis. Li a política de elegibilidade académica e estou 
consciente de que o meu filho deve estar em conformidade com esta política para participar em 
atividades co-curriculares. 
 

4. Chefe do departamento 

Assinatura:______________________________________________Data:______________ 
 

Comentários: ________________________________________________________________     
 

5. Assinatura do 

orientador:___________________________________________________Data:_________________ 

Comentários: ________________________________________________________________ 
 
 

** DEPOIS DE PREENCHER ESTE FORMULÁRIO, OS ALUNOS DEVEM AGENDAR UMA 
NOMEAÇÃO PARA SE REUNIR COM SEU CONSELHEIRO. ESTE DEVE SER 

COMPLETADO ATÉ 23 DE MARÇO DE 2018** 

                        

Chefes dos Departamentos 

 
Departamento Chefe do 

Departamento 
Extensão do 

telefone 
Sala 

Inglês Sr. Cook 27700 E205 

Inglês como segunda 
língua 

Srta. Jebari 27481 A200 

Atuação e Belas Artes Sr. Brindley 27770 H108 

História e ciências sociais Dr. Petrin 27750 E205 

Matemática Srta. Fitterer 27731 C209 

Ciências Sr. Corcoran 27730 C216/C209 

Família e ciência do 
consumidor 

Srta. Makynen 27760 F112 

Educação tecnológica Sr. Erbland 27566 K018A 

Programa Two-Way, 6-12 Srta. Espinoza 508-626-9181 
ext. 125 

Walsh Middle School 

Departamento Chefe de departamento Extensão do telefone Escritório 

Inglês Sr. Cook 27700 E205 

Inglês como segunda língua MS. Jebari 27481 A200 

Belas Artes e Dramaturgia Sr. Brindley 27770 H108 

História e ciências sociais Dr. Petrin 27750 E205 
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Matemática Sra. Fitterer 27731 C209 

Ciência Sr. Corcoran 27730 C216/C209 

Família e ciência do consumidor MS. Makynen 27760 F112 

Educação tecnológica Sr. Erbland 27566 K018A 

6-12 programa bidirecional  Sra. Espinoza 508-626-9181 ext 125 Escola secundária Walsh 

Línguas do mundo Sra. Jones 27740 A200 
 

 

ELEGIBILIDADE ATLÉTICA E CO-CURRICULAR 

As atividades de atletismo e co-curriculares são privilégios na Framingham High School. Os nossos padrões 

excedem as normas MIAA como requisito mínimo para participação. Portanto, os participantes devem estar em 

boa posição em relação aos estudos, à presença e ao bem-estar estudantil. As normas de participação estão 

descritas abaixo. A administração reserva o direito de negar a participação individual por incumprimento destas 

normas. Para acessar a descrição mais completa da elegibilidade atlética, consulte www.miaa.net. 

Estudos 

Para ser elegível para participar de atividades de atletismo e de coordenação, um aluno deve passar um mínimo 

de quatro matérias principais e deve ter um mínimo de 70 média cumulativa em casa trimestre imediatamente 

anterior ao começo da atividade. Se um aluno não for elegível para o atletismo, ele/ela pode não poder participar 

de eventos de equipe, jogos ou treinos. Se um aluno não for elegível para atividades co-curriculares, ele/ela não 

poderá participar de reuniões, treinos e atividades patrocinadas pelo clube. Todos os calouros são elegíveis aos 

esportes de outono, mas devem atender o critério acima no início da temporada de inverno da série. 

O Comitê escolar acredita que as atividades dos alunos são uma parte vital do programa educacional, e que as 
atividades devem ser usadas como um meio para desenvolver atitudes saudáveis, boas relações humanas, 
conhecimento e habilidades. Portanto, a escola proporciona um programa amplo e equilibrado de atividades 
voltadas para as diversas idades, interesses e necessidades dos alunos. 

Guias na organização das atividades estudantis: 

1. As escolas observarão uma relação complementar com a casa e a comunidade ao planejar atividades 
com o devido respeito pelas instalações amplas já disponíveis para os alunos. 

2. A assistência dos pais no planejamento de programas de atividade pode ser incentivada. 

3. O objetivo de cada aluno será um programa equilibrado de estudos acadêmicos e atividades 
apropriadas a serem determinados pela escola, pelos pais/responsáveis e pelo aluno. Esta deve ser uma 
responsabilidade partilhada. 

4. Serão oferecidas orientações para incentivar a participação de todos os alunos em atividades 
apropriadas e para evitar a ênfase em atividades extracurriculares à custa do desempenho acadêmico. 

5. Todas as atividades serão supervisionadas, e todos os clubes e grupos terão um conselheiro 
designado pelo diretor. 

6. A participação dos alunos em programas de atividades extracurriculares, incluindo o atletismo Inter 
escolástico, é um privilégio, e tal participação estará sujeita à aprovação do diretor da escola e do 
Superintendente de escolas ou de seu designado. 

7. Em referência aos alunos com planos de educação individualizados (IEPs) que participam em 
atividades extracurriculares, podem ser feitas exceções de desempenho acadêmico se se sentir que a 
participação é uma atividade terapêutica e é aprovada pelo superintendente das escolas ou alguém 
designado por ele. 

8. Os alunos participantes de qualquer atividade extracurriculares de Framingham devem reconhecer 
que representam sua escola, e que seu comportamento reflete a escola e comunidade. 

REFERÊNCIA LEGAL:  M.G.L. 71:47 

http://www.miaa.net/
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section47
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603 CMR 26:06 

As atualizações a estas políticas foram aprovadas pelo Comitê da escola de Framingham junho em 13, 2017. 

 

 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. Revised TEMO 04/05/2019 PORTUGUESE 

 

 
 
 

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr26.html?section=06

