ESPECIALIDADES DA ESCOLA
Classes de Colocação Avanzada
Aprendizagem em linha (online) APEX
Academias Profissionais
Centro de Empresários
Certificações
Centro de Participação Familiar e Preparação para a
Universidade/Carreiras
Associações Comunitárias
Oportunidades de Serviço à Comunidade
Conexão de Atividades de Associação
Jornal Escolar “Crimson Courier”
Atletismo da Divisão 1
Matrícula Dupla
Programa Educacional “Talent Search”
Clubes e Atividades Extracurriculares Depois da Escola
Programa “GEAR UP”
Serviços de Saúde
Práticas
Apoio no MCAS
Artes Dramáticas incluindo o Clube de Drama, Banda de Marchas,
Coro e Conjunto Coral de toda a Cidade
SEI – Classes de Imersão Estruturada no Inglês
Oficiais de Recursos Escolares (SRO)
Espírito Escolar – o Orgulho e o Poder dos “Whalers”
Eventos Anuais Centrados nos Estudantes
Centro de Apoio aos Estudiantes
Programa de Exército dos Estados Unidos J.R.O.T.C.
Programa “Upward Bound”
Escola Secundária Virtual

Escola Secundária de New Bedford
230 Hathaway Blvd.
New Bedford, MA 02740
Telefone | 508.997.4511
Fax | 508.984.0762
www.newbedfordschools.org

NEW BEDFORD
HIGH SCHOOL
É uma escola rica com orgulho, tradição e
igualmente comprometida às novas ideias que
ajudarão os nossos estudantes no futuro e nas
demandas do Século 21.

Os estudantes da Escola Secundária de New Bedford são académicos do Século 21

VALORES & CRENÇAS FUNDAMENTAIS
DO NBHS

Os nossos professores e
funcionários do NBHS estão
profundamente comprometidos em
fornecer um currículo rigoroso e
interessante para todos os alunos
através de uma infinidade de
ofertas de cursos que são
projetados para prepará-los para a
faculdade e uma carreira.

SOBRE NÓS
A Escola Secundária de New
Bedford (NBHS) é uma escola
secundária pública situada no
oeste de New Bedford,
Massachusetts.
Somos uma escola acreditada a
nível nacional (NEASC) com os
graduados sendo aceites a
algumas das melhores faculdades
e universidades de todo o país.
New Bedford está localizado na
costa sul de Massachusetts, a 60
milhas de Boston e 30 milhas de
Cape Cod e Providence, RI. New
Bedford é o mais famoso porto da
época da caça às baleias no
mundo e número um porto de
pesca na América. A cidade
oferece uma variedade de atrações
históricas e culturais e é uma
comunidade muito diversificada,
com um orgulhoso passado,
presente e futuro.

O desenvolvimento profissional
contínuo, que reflete uma
compreensão comum de ensino de
qualidade está disponível para
todos os professores.

ÁREAS ACADÉMICAS
A Escola Secundária de New
Bedford adotou o Programa de
Estudos das Escolas Secundárias
de Massachusetts chamado
MassCore.
MassCore é um rigoroso curso de
estudos recomendado e baseado
nas normas curriculares de
Massachusetts que alinha os
cursos de ensino secundário com
as expectativas da universidade e
da força de trabalho.
MassCore está estreitamente
alinhado com os requisitos de
admissão a universidades públicas
de quatro anos em Massachusetts
e muitas outras faculdades e
universidades.

Os estudantes da Escola Secundária de New Bedford são colaboradores produtivos
Os estudantes da Escola Secundária de New Bedford são cidadãos envolvidos

Há também oportunidades de
aprendizagem adicionais disponíveis
aos alunos do NBHS, tais como aulas
de Colocação Avançada, matrícula
dupla, cursos online e serviço ou
experiências baseadas no trabalho.

ACADEMIAS PROFISSIONAIS
As Academias Profissionais
concentram-se em preparar os alunos
para o ensino pós-secundário e
fornecer-lhes os conhecimentos e
habilidades necessárias para atingir
postos de trabalho a nível de entrada.
Os alunos que escolhem as
academias profissionais tipicamente
têm aulas de temas profissionais
assim como académicos. Estes cursos
estão ligados a padrões académicos e
da indústria e incentivam o alto
empreendimento.

Os Temas das Academias do NBHS
são:
Academia de Artes & Humanidades
Academia de Engenharia
Academia das Finanças
Academia de Ciências da Saúde
Academia de Tecnologia de
Informação
NBHS está afiliado com a Fundação
Nacional de Academias (NAF). NAF
aperfeiçoou um modelo educacional
comprovado que inclui currículo
concentrado nas experiências de
aprendizagem baseadas na indústria,
no trabalho, e na experiência dos
parceiros de negócios.

Além do rigoroso programa
académico, os nossos alunos
também têm a oportunidade de
se destacar no esporte, arte e
música.
Os alunos da Escola
Secundária de New Bedford
são continuamente
reconhecidos localmente e
nacionalmente pelas suas
habilidades, talentos e espírito
desportivo.

