MANUAL DE ORIENTAÇÕES – PROGRAMA HIGH SCHOOL

SOBRE O PROGRAMA

Por meio de um convênio com a instituição norte-americana University of Missouri, a
Escola São Paulo oferece o programa High School.
O High School é um programa oferecido a partir do 9º ano do Ensino Fundamental.
Durante 3 anos os alunos cumprirão disciplinas do currículo americano e, ao final da
3ª série do Ensino Médio, os alunos aprovados receberão dois certificados de
conclusão: um brasileiro e outro americano.
É objetivo deste programa promover o desenvolvimento de habilidades avançadas
de leitura, escrita, fala e compreensão oral em Inglês culto, orientadas para a
geração de clareza e credibilidade na comunicação, por meio de recursos
argumentativos, a partir de um currículo oficial sólido, permitindo ao aluno trânsito
em situações acadêmicas e profissionais avançadas, bem como a vivência com
professores de língua nativa inglesa.

1. ATENDIMENTO

Equipe Profissional:
Coordenadora: Regiane Klein Gunnewiek Visconde
(coordenacaohse@escolasp.com.br)
Professor: Ronald Todd Steinmetz

2. HORÁRIOS
Para um melhor desenvolvimento, é importante que os horários sejam respeitados,
para haver participação integral nas atividades.
A pontualidade e a participação em todas as aulas são essenciais para um bom
aproveitamento de estudos. Portanto, é importante certificar-se dos horários das
aulas e procurar administrar atrasos e saídas antecipadas.
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3. CONTATO ESCOLA-FAMÍLIA
Os contatos com a família são regularmente realizados por meio de:
Circulares, bilhetes e comunicados internos (via e-mail);
Site;
Telefone;
Reunião, previamente agendada, com a coordenação, professor e pais;

Reunião de pais e professor(a) e coordenadora semestral.
A Coordenação está à disposição para atender aos pais, responsáveis e/ou
especialistas mediante agendamento prévio.
Para que não haja interrupção na comunicação, solicitamos que seja informada à
Secretaria da Escola a mudança de endereço eletrônico, de residência ou de
telefones.

4. PORTAIS (GENIUS e CANVAS)
O portal CANVAS (https://courses.mizzouk12.missouri.edu), é a entrada para o acesso aos
cursos, visualização de notas, envio de lições e realização de provas online. O acesso
será através de e-mail fornecido pelo aluno e senha, gerada pela University of
Missouri e modificada pelos alunos no 1º acesso.
O aluno e seus responsáveis terão acesso ao seu progresso e aproveitamento
curricular da High School através deste canal de comunicação. A cada trimestre, a
Escola divulgará o informativo do aproveitamento no programa do High School,
entretanto, a nota final da disciplina somente será publicada após o término da
mesma. Os cursos são semestrais ou anuais (terminam em junho e dezembro) e as
notas finais são publicadas somente em agosto ou janeiro subsequente.

5. MATERIAL DIDÁTICO e LAPTOP

É imprescindível que o aluno matriculado no Programa traga o material impresso
para as aulas. Cada aluno tem seu Laptop e deve se responsabilizar enquanto faz
uso do mesmo.

6. AVALIAÇÃO
■ Estrutura de avaliação

Peso Origem da nota final na Disciplina
10%
10%
60%

Nota de participação nas atividades
em sala
1 Prova na metade do período (Lições
1, 2 e 3)
7 Lições com exercícios para nota

1 Prova no fim do período (Lições 4, 5,
20%
6 e 7)
100%

TOTAL

▪ A nota mínima para aprovação nos exames é de 60%.
▪ Alunos que não obtiverem aprovação nos exames farão uma Prova Final, cobrindo o
conteúdo das Lições 1 a 7;
■ Prova Substitutiva
Falta em Avaliações: A Escola entrega o calendário anual das Provas e o Calendário
Letivo no início do ano para que os pais possam se organizar e planejar a agenda
particular da família. Para os alunos de High School a regra permanece e segue o
calendário de provas (anexo).
Em caso de extrema necessidade, a prova substitutiva deve ser agendada com a
coordenadora, mediante entrega de requerimento e recolhimento da taxa
correspondente, em até 48 horas, após o retorno do aluno à Escola, na secretaria da
Escola. O formulário de requerimento pode ser adquirido na secretaria.

7. FREQUÊNCIA
Em caso de ausências curtas durante o programa (viagem, doença, etc.),
recomenda-se que o aluno leia as páginas que os colegas estudarão durante o
período. Deverá escrever os textos normalmente e enviar para o professor, por email e tirar suas dúvidas pessoalmente quando retornar.
Será cobrada uma Taxa de Inscrição em Curso Avulso (com ou sem aulas), por
matéria, dos alunos matriculados no programa que, por alguma razão (viagem,
doença, etc.), não puderam fazer ou concluir algum curso do currículo da Missouri
High School, junto à sua turma.

8. TAREFAS (LESSONS)

O aluno somente será autorizado a fazer o Final Exam se postar todos as lesson
assignments. Caso não consiga entregá-las a tempo, deverá solicitar a extensão do
curso por mais seis meses, mediante o pagamento da taxa de extensão. Durante
esses seis meses de extensão, o aluno deverá entregar todas as lições faltantes e,
em seguida, fazer o Final Exam.
O envio dessas lições será acompanhado pelos professores e coordenador, pela
plataforma Canvas.

9. ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO

Para melhor conciliar o programa do High School com a escola regular é preciso
garantir a Programação Semanal. Por isso, é imprescindível cumprir com atividades
solicitadas a cada aula pelos professores para evitar que as diversas atividades e
desempenho da vida escolar, na vida profissional e pessoal afetem a rotina do aluno
(por exemplo: ler os livros, terminar as redações e ensaiar os discursos). Alguns
pontos importantes que podem fazer a diferença:
Planeje o tempo de realização de cada atividade;
Providencie todo o material necessário para o estudo;
Identifique um local de estudo: bem iluminado, arejado, silencioso, propício à
concentração, mobiliado adequadamente;
Realize sempre a tarefa no dia solicitado.

10. USO DE CELULAR
O manuseio de aparelhos celulares durante a permanência na Escola é proibido e
traz prejuízos à rotina de estudos, atrapalhando o desenvolvimento das atividades
planejadas. Pedimos, assim, a colaboração dos pais orientando seus filhos a
manterem os aparelhos desligados e guardados em suas mochilas durante o período
de aulas. (Lei nº 12.730 de 11/10/ 2007 SP)
Reforçamos que as regras utilizadas na Escola São Paulo se estendem aos alunos do
Programa e devem ser respeitadas e seguidas.
Outras dúvidas ainda vão surgir no dia-a-dia escolar. Procure solucioná-las com a
Coordenação para que suas atividades sejam bem realizadas e para que você sintase bem em seu ambiente de estudo. Para nós é uma satisfação poder contar com a
sua participação no Programa High School.

Regiane K.G.Visconde
Coordenação Pedagógica
High School Program
Escola São Paulo

