
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em setembro de 2023, a Escola Secundária de New Bedford lançará um novo percurso académico: 
a Academia Magnet de Liderança Cívica e Estudos Mundiais. 
 
Os estudantes da Academia Magnet vão descobrir, compreender e ocupar o seu lugar no mundo 
interligado de hoje. A Academia Magnet proporcionará uma experiência educativa focada no 
desenvolvimento das capacidades de liderança e conhecimento dos estudantes sobre questões 
globais para enfrentar os complexos desafios que as comunidades enfrentam a nível local, nacional 
e internacional. 

 
Características 
 
● Aprendizagem acelerada por meio de um 

Bacalaureato Internacional (aplicação 
pendente) e Colocação Avançada 
 

● Ênfase no desenvolvimento da liderança 
 

● Percurso académico para obter um Diploma 
de Distinção 
 

● Cursos especializados em questões cívicas e 
globais 
 

● Quatro anos de Línguas Mundiais, ou a 
conclusão do Selo de Alfabetização em Duas 
Línguas  
 

● Projeto Capstone do último ano 
 

● 120 horas de serviço comunitário 
 

● Oportunidades para viajar ou participar no 
intercâmbio virtual de de estudantes 
 

● Estágio depois da escola ou de verão focado 
em liderança, cívica ou questões internacionais 

Seleção e Inscrição 
 
● Abertura em setembro 2023 com uma coorte 

inaugural de alunos do 10º ano (Turma de 
2026) 

 
● Vai matricular cerca de 300 alunos do 10º ao 

12º ano até setembro de 2025 
 

● Os alunos são nomeados pelos seus 
professores no inverno do 9º ano 

 
● Os alunos nomeados apresentam 

recomendações dos professores (até 6 de 
março de 2023) e formulário de candidatura 
(até 6 de abril de 2023) 

 

 
Para mais informações 
 
Fale com o seu conselheiro, ou contacte: 
 
Bernadette Coelho 
Diretora, Escola Secundária de New Bedford 
508-997-4511, ext. 20500 
bcoelho@newbedfordschools.org 
 

Atualizado a 10 de março de 2023

 

NOVO! 
 

Academia Magnet de 
Liderança Cívica e Estudos Mundiais 

 

na Escola Secundária de New Bedford 

 

New Bedford High School 
230 Hathaway Boulevard 
New Bedford, MA 02740 
508-997-4511, ext. 20559 

 

nbhs.newbedfordschools.org 
 


