
SELEÇÃO DE 
CURSOS: 2021-2022 

PROCESSO DE SELEÇÃO 
DE CURSO  
1. Os professores fazem recomendações de cursos. 

 

2. Suas recomendações de curso são publicadas como PDFs em seu Portal Aspen em 1º 

de março. 

 

3. Tem dúvidas sobre as recomendações do seu curso? Converse com seu professor. 

 

4. Use seus formulários de recomendação de curso ou este formulário de seleção de 

curso em branco para se preparar para sua entrevista com seu conselheiro. Discuta as 

recomendações e escolhas do seu curso com seus pais / responsáveis / família. Ao se 

encontrar com seu conselheiro, você está confirmando que tomou decisões com seus pais 

/ responsáveis / família sobre seus cursos para o próximo ano. 

 

5. Marque uma consulta com seu conselheiro. Todas as solicitações de curso são 

inseridas no sistema de uma só vez, portanto, não importa quando você tem seu 

compromisso. 

 

https://docs.google.com/document/d/13NUvxS2RRId2kTwyvWt8Aw5HOp60_GGXgttEP1qgcEU/copy
https://docs.google.com/document/d/13NUvxS2RRId2kTwyvWt8Aw5HOp60_GGXgttEP1qgcEU/copy


NOMEAÇÕES para o 11º GRAU: 1º de março - 26 de março; Você receberá um e-mail do 

seu conselheiro com um link para agendar uma consulta. 

 

NOMEAÇÕES para o 10º GRAU : 1º de março - 26 de março; Por favor, visite nosso site e 

agendar uma consulta através da conta YouCanBook mim do seu conselheiro. 

 

NOMEAÇÕES DO 9º GRAU : 22 de março - 9 de abril; Você receberá um e-mail do seu 

conselheiro com um link para agendar uma consulta. 

 

Considerações sobre o curso eletivo: 

Se você tiver alguma dúvida sobre o que é um curso, encontre essa informação no 

Programa de Estudos da Framingham High School . As decisões sobre pessoal e 

agendamento são feitas com base na seleção de cursos dos alunos na primavera. 

Trabalharemos muito para criar um cronograma mestre que atenda a todos os alunos com 

base em suas solicitações. Nós nos esforçamos para dar aos alunos suas primeiras 

escolhas, mas eles também podem receber seus cursos alternativos. Por favor, 

certifique-se de colocar 6 aulas que você tem interesse em fazer, pois mudanças de 

horários não serão possíveis uma vez que os horários sejam criados. 

 

Substituições de recomendação de curso: 

No caso de desejar tirar um nível superior ao recomendado por seu professor, converse 

primeiro com seu professor sobre a recomendação. Se após uma conversa com seu 

professor você ainda optar por solicitar um nível superior, deverá preencher este formulário 

de substituição. O preenchimento deste formulário não significa que você será escalado 

para o curso que está solicitando. Você receberá acompanhamento sobre essas 

solicitações. Além disso, lembre-se de que se você passar para um nível superior, deverá 

permanecer nesse nível durante todo o primeiro trimestre do próximo ano. 

 
 
 

https://www.framingham.k12.ma.us/domain/281
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5199
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHDl7jkBNb5AgjI_mz007mC0XmWq_1EwYIbz6dt4GV13DSA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHDl7jkBNb5AgjI_mz007mC0XmWq_1EwYIbz6dt4GV13DSA/viewform?usp=sf_link

