
Os anos MAIS importantes dos 
seus filhos
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9º e 10º  noite dos pais



SOBRE O QUE VAMOS FALAR
▶ Conselheiros
▶ Requisitos de graduação e futuros brilhantes
▶ Histórico escolar e GPA
▶ Serviço Comunitário
▶ Aulas da faculdade
▶ Opções de inscrição dupla (DE)
▶ NCAA/NAIA
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Departamento de conselheiros 3



REQUISITOS PARA GRADUAÇÃO
• Obter 24 créditos
• Uma média cumulativa de notas (GPA) não

ponderado de 2,0 ou melhor
• Completar uma aula on-line (ex. Drivers Ed., Peer

Counseling)
• Ser aprovado no FSA/ELA Reading (ou

pontuação concordante SAT/ACT)
• Ser aprovado no Álgebra 1 EOC (ou

pontuação concordante PSAT/SAT/ACT)
• Fazer e concluir os EOCs de Geometria, Biologia

e EUA

Total de créditos 
4.0
4.0
3.0
3.0

1.0

1.0
8.0

Matérias
Inglês
Matem- Alg 1/Geo  
Ciências - Bio 
Estudos sociais 
História mundial e 
americana 
Gov. e economia 
americana 
Artes
HOPE
Eletivas
Idioma Estrangeiro 0
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Designações de Diploma

Designação de Diploma de Mérito

***Não há premiação financeira vinculada a 
essas designações e é um selo no diploma***



Selo de Biliteracia

Biliteracia:
PRATA:

• Ganhe 4 créditos de língua estrangeira
no mesmo idioma com uma média
cumulativa de notas de 3,0 ou superior
em uma escala de 4,0

• OU obter uma pontuação suficiente em
um exame oferecido pelo distrito
(Exame AP, teste SAT, CLEP)

 OURO:
• Cumpra os requisitos para o SILVER e

ganhe o Nível 4 ou superior na
Avaliação dos Padrões de Artes da
Língua Inglesa Grau 10
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Ensino Médio 101

▶ Os anos do ensino médio são cumulativos - o que significa que
tudo feito desde o início da 9ª série até o final da 12ª série conta!!!
Portanto, os alunos devem considerar o resultado final desejado e
trabalhar nisso agora.

7



O crédito parcial para tarefas pode fazer uma grande 
diferença no resultado final da nota de um aluno.
Tarefa 1 = 80
Tarefa 2 = 0
Tarefa 3 = 75
Tarefa 4 = 60
Tarefa 5 = 100
Tarefa 6 = 0
Tarefa7 = 79
Tarefa 8 = 0
Tarefa9 = 95
Tarefa 10= 80

Total de Pontos/Nº de Tarefas 569/10 = 56.9

* Este aluno obteve um F nas 9 semanas

Tarefa1 = 80
Tarefa 2 = 50
Tarefa 3 = 75
Tarefa 4 = 60
Tarefa 5 = 100
Tarefa 6 = 50
Tarefa7 = 79
Tarefa 8 = 50
Tarefa 9 = 95
Tarefa 10= 80

Total de Pontos/Nº de Tarefas 719/10 = 71.9

* Este aluno obteve um C nas 9 semanas
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As notas/GPA afetam minha participação em 
outras atividades do campus..

▶ O GPA faz parte da elegibilidade esportiva. Um 2.0 é necessário,
NCAA requer superior.

▶ Muitos dos clubes e organizações no campus também têm um
requisito GPA.

▶ Algumas organizações fora da escola usam notas/GPA como
uma consideração, incluindo Festas e/ou Baile de Formatura.

▶ E os estudos pós-secundários usarão notas/GPA para determinar
a admissão em sua instituição.
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Como os alunos podem melhorar seu GPA?
■ Ganhe A's e B's e NÃO ganhe D's ou F's

■ Se estiver retomando um curso porque obteve D ou F por
perdão de nota, obtenha B ou melhor na 2ª vez.

■ Escola de verão

■ Recuperação de crédito em Edgenuity

■ Escola Virtual do Condado de Orange/Escola Virtual da Flórida

■ Escola Virtual da Flórida (www.flvs.net) – faça um novo curso e
ganhe um A ou B (ex. Drivers Ed., Peer Counseling)
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   OPÇÕES ALTERNATIVAS DE EDUCAÇÃO
Programas Escola para o Trabalho: 
● Simon Youth Academy
● Universal Education Center
● Randall Academy
_________________________________________
● Projeto Compass
Educação em ELA:
● Econ River High School
Benefícios:
● Turmas menores
● Oportunidades acadêmicas e de emprego
● Diploma de Ensino Médio
● Transporte de ônibus fornecido para
alguns lugares
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BRIGHT FUTURES
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SERVIÇO COMUNITÁRIO
Acesse:  https://lakenonahs.ocps.net/student_services/community_service_hours ou pegue um formulário impresso no 
Student Services.

Procedimento para Horas de Serviço NÃO PAGAS

● Obtenha o Formulário de Serviço
Comunitário

● Encontre uma organização sem fins
lucrativos na qual você esteja interessado em
ser voluntário

● Depois de concluído, entregue o formulário
preenchido com as assinaturas do aluno,
pais e supervisor do local com a reflexão

Procedimento para Horas PAGAS (novo este ano)

● Garantir um local de trabalho
● Obtenha o Formulário de Serviço Comunitário
● Trabalhe 100 horas acompanhando seus recibos de

pagamento mostrando o número de horas
trabalhadas

● Depois de obter 100 horas pagas, entregue os
contracheques junto com uma reflexão
do seu tempo e a assinatura do aluno e dos pais

★ Horas pagas e não pagas NÃO PODEM ser adicionadas para fins
de BF 13

https://lakenonahs.ocps.net/student_services/community_service_hours


TESTES PADRONIZADOS
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ƴ PSAT (Pr§tica SAT)
ƴ Alunos do 9Ü, 10Ü e 11Ü anos fazem este teste em outubro
ƴ Os alunos da 11Û s®rie devem fazer o teste para tentar obter uma pontua«o alta o suficiente para
se qualificar para determinados programas de bolsas de estudo

ƴ SAT (teste de admiss«o universit§ria)
ƴ Deve comear no 11Ü ano
ƴ 3 se»es (o teste de leitura, o teste de reda«o e linguagem e o teste de matem§tica)
ƴ Pr§tica gratuita dispon²vel: www.khanacademy.org/sat
ƴ Normalmente dado uma vez em março do 11º ano e uma vez em outubro do 12 º ano

gratuitamente pelo distrito

ƴ ACT (teste de admissão universitária)
ƴ Deve começar no 11º ano
ƴ 4 seções (inglês, matemática, leitura e ciências), além de uma seção opcional de redação (a seção

de redação pode ser exigida por algumas faculdades)
ƴ A pontuação maxima é 36
ƴ Nos últimos anos, oferecemos um ACT de dia escolar em abril do 11º ano



OPORTUNIDADES DE CURSOS DE HONORS/AP

História da arte Biologia Cálculo AB Cálculo BC

Pesquisa fundamental Seminário Capstone Química Princípios da Ciência de Computação

Ciência da Computação A Língua Inglesa e 
Composição

Literatura Inglesa e 
Composição

Ciência ambiental

História europeia Língua e Cultura Francesa Geografia Humana Macroeconomia

Teoria da música Física 1 Física C: Mecânica Psicologia

Língua e Cultura Espanhola Literatura e Cultura 
Espanhola

Estatistica Arte do estúdio: Portfólio de design 
2-D

Arte do estúdio: Portfólio 
de desenho

Governo e Política dos 
Estados Unidos

História dos Estados Unidos História do mundo
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INSCRIÇÃO DUPLA (DE)

VALENCIA COLLEGE

● GPA não ponderado de
3.0 ou superior

● Inscrição aberta duas
vezes por ano

● Deve ser aprovado no
PERTPERT

UNIVERSITY OF CENTRAL 
FLORIDA

UNIVERSITY OF FLORIDA 
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Prós e contras da matrícula dupla (no 
caminho para se formar com um AA)
Prós

● For in-state institutions, it can shorten the time to complete undergraduate degree.
● Students have experience with college scheduling and classes while in high school.
● Save money towards earning a degree.
● Ability to satisfy high school requirements as well as AA degree requirements.

Contras
● Não há garantia de que todos os créditos contarão para um diploma AA obtido

durante o ensino médio. Cabe à instituição decidir quantos créditos aceitará.
● Pode causar problemas com empregos futuros se o aluno for muito jovem e não tiver

experiência profissional.
● Uma especialização deve ser declarada assim que o aluno iniciar a faculdade. Se o

aluno não tiver certeza do que deseja estudar, isso pode causar problemas para ele.
● A inscrição dupla NÃO é uma conexão direta com nenhuma instituição. Os alunos

ainda devem se inscrever na faculdade como estudantes universitários pela
primeira vez, não como alunos transferidos.



Collegiate Academy-APENAS Atual 9º ano 

▶ Deve estar matriculado em uma classe AP no 9º ano
▶ Deve ser capaz de manter um GPA não ponderado de 3,0GPA
▶ Horário do 10º ano

▶ Outono-experiência dos alunos novos e Fundamentos de
discurso

▶ Primavera-Introdução às Humanidades e Introdução à
Sociologia

▶ A partir do 10º ano, os alunos têm domínio total dos cursos de
Valência

▶ Pontuações PERT e não precisar ter um dos pais com você no
campus

▶ As inscrições serão abertas na primavera



Aulas AP vs. Matrícula Dupla 

AULAS AP

● As faculdades tendem a conceder crédito
com mais facilidade com base nas
pontuações dos testes AP (normalmente
3 ou mais)

● Aulas academicamente desafiadoras
● As universidades de fora do estado

tendem a olhar mais favoravelmente para
as aulas de AP porque o currículo é
familiar

● Ajuda a aumentar o GPA ponderado.
● Nenhum crédito universitário garantido

será concedido ao passar na aula, o aluno
deve alcançar a pontuação exigida no
teste

Matrícula Dupla 

● Os alunos têm experiência com um
ambiente universitário enquanto cursam o
ensino médio.

● Economize dinheiro para obter um
diploma.

● Ajuda a aumentar o GPA ponderado.
● O aluno é o único que pode advogar por

si mesmo. Os pais devem estar
“desligados”.

● Mais variedade de classes.
● Os alunos podem experimentar diferentes

campus.



INSCRIÇÃO DUPLA: OTC

■ Alunos indo para o ano 11º e 12º
■ Pelo menos um GPA não ponderado 2.0
■ A caminho da formatura
■ Três períodos eletivos gratuitos disponíveis em

sua programação
■ Enquanto estiver no campus da faculdade

de tecnologia, você estará envolvido no
aprendizado prático ministrado por
profissionais do setor.

■ Você também pode obter certificações do
setor enquanto ganha crédito de inscrição
dupla.

■ Pode significar um salário inicial mais alto
para um graduado do ensino médio.
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CTE: CERTIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA
▶ Os cursos de Carreira e Educação

Técnica (CTE) são aulas nas quais
os alunos podem obter uma
certificação do setor

▶ Demonstrará que os alunos estão
prontos para a faculdade e a
carreira

▶ O que é uma certificação
industrial?

• Pode ser colocado em seu
currículo

• Pode obter uma posição
mais alta em um trabalho do
que o nível de entrada
padrão

• Pode ganhar mais $$$
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NCAA & NAIA
Se você é um atleta do ensino médio que 
deseja praticar esportes em nível 
universitário. Por favor, entenda se você 
falhou em algum curso básico você não 
poderá recuperar nenhum curso no 
Edgenuity. 

Elegibilidade para as DIVISÕES l, ll e lll

➔ Complete 16 NCAA - cursos básicos
aprovados no assunto correto.

➔ Ganhe um GPA de curso básico mínimo
de 2.300 para a Divisão 1 e 2.200 para a
Divisão ll.

➔ Graduar-se a tempo!
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COLLEGE AND CAREER CENTER
@lnhscollegeandcareer 
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Primeiros passos: pesquisa de faculdade
bigfuture.collegeboard.org/
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Melhores práticas para os pais 
incentivarem o sucesso do aluno

• Verifique Skyward e Canvas regularmente. Seu aluno está entregando as tarefas no prazo?
Como estão as notas dos testes do seu aluno? Verifique a frequência do seu aluno (e possíveis
atrasos). Mantenha uma comunicação aberta com seu filho sobre notas e tarefas.

• Incentive seu filho a se comunicar diretamente com o professor (via e-mail). Você também pode
entrar em contato com os professores de seus alunos. Os endereços de e-mail dos professores
estão localizados no site da escola, na guia Corpo Docente e Funcionários.

• Por fim, se precisar de mais assistência, entre em contato com o conseleiro escolar de seu aluno
e forneça a ele sua comunicação por e-mail com o professor para melhor apoiar a situação.

**Lembre-se de que o objetivo final não é apenas a nota. Alunos devem estar 
trabalhando para desenvolver habilidades acadêmicas e de auto-representação 
bem como habilidades de resolução de problemas.



Reuniões de Professores e pais

● Se surgir um problema com um curso ou professor específico, entre em
contato diretamente com eles para ter a oportunidade de resolver o
problema. Um diretório de e-mails da equipe está localizado no site da
escola.

● Se seu aluno estiver com dificuldades em vários cursos, entre em contato
com o conselheiro designado para marcar uma conferência virtual.

● Os conselheiros trabalharão na organização da conferência para uma
quinta-feira no Media Center ou para um dia depois da escola em seus
escritórios.



Nossos alunos do 9º e 10º anos receberam os 
seguintes documentos durante nossas 

reuniões……
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