
Cursos Necessários para a Graduação da Escola Secundária de New Bedford 

 

Para se formar e obter um diploma da Escola Secundária de New Bedford, todos os alunos devem 

cumprir os requisitos de graduação do distrito (graduation requirements).  

 

Os requisitos de New Bedford baseiam-se no MassCore, um programa de estudo recomendado pelo 

Estado que visa alinhar o trabalho do ensino secundário com as expectativas da faculdade e da mão-

de-obra. Um aluno deve obter 24 créditos e cumprir os requisitos de prestação de contas do Estado, 

incluindo obter uma nota de aprovação no exame MCAS do 10º ano (Grade 10 MCAS exam) em Artes 

da Língua Inglesa (ELA), Matemática, e um dos testes de Ciências & Tecnologia/Engenharia do ensino 

secundário. 

 

Requisitos dos Curso da Escola Secundária de New Bedford (NBHS)    

    

Inglês  4.0 créditos  

Matemática * 4.0 créditos 

Ciência baseada em laboratório * 3.0 créditos 

História/Ciências Sociais 3.0 créditos (incluindo História dos EUA e História Mundial) 

Língua Estrangeira ** 2.0 créditos  da mesma língua necessários (3.0 créditos sugeridos) 

As Artes ** 
1.0 crédito  (um curso de ano inteiro ou dois cursos de duração de 

semestre, dois cursos da mesma disciplina sugeridos) 

Saúde 0.5 créditos ( curso de um semestre) 

Educação Física ou JROTC 2.0 créditos (um curso exigido cada ano) 

Cursos Principais Adicionais 4.5 créditos 

TOTAL 24.0 créditos 

 

* Cursos de ciências de computação que satisfaçam determinados requisitos podem substituir um curso de matemática ou um 

curso de ciências laboratoriais. Estas opções devem ser discutidas com o conselheiro de um aluno para garantir que o crédito 

adequado é concedido. 

 

** Os alunos matriculados num programa de Estudos de Carreira e Educação Técnica aprovado pelo Estado podem optar por 

não participar em Línguas Estrangeiras e Artes e ainda cumprir o MassCore. Estas opções devem ser discutidas com o 

conselheiro de um aluno para garantir que o crédito adequado é concedido 

 

Para mais informações sobre o MassCore, incluindo Respostas a Perguntas Frequentes (FAQ) e outros recursos para as 

famílias, visite o Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education website. 

 

Se tiver dúvidas sobre os requisitos de graduação da NBHS, por favor falar com um conselheiro (guidance 

counselor). 
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https://nbhs.newbedfordschools.org/about_new_bedford_high_school/graduation_requirements
https://www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html
https://www.doe.mass.edu/ccte/ccr/masscore/default.html
https://nbhs.newbedfordschools.org/departments___programs/departments/guidance_department
https://nbhs.newbedfordschools.org/departments___programs/departments/guidance_department

