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Requisitos de 2017-2018 para Graduação com Diploma Padrão  

 Estudantes Ingressando na 9ª Série em 2014 – 2015 ou depois 

Inglês 4 Créditos 

Matemática 

1 Crédito em Álgebra (EOC=30% da nota final) 

1 Crédito em Geometria (EOC=30% da nota final) 

2 Créditos Adicionais em Matemática 

Ciências 
1 Crédito em Biologia (EOC=30% da nota final) 

2 Créditos Adicionais em Ciências, identificados como Igualmente Rigorosos 

Estudos Sociais 

1 Crédito em História do Mundo 

1 Crédito em História dos Estados Unidos (EOC =30% da nota final) 

.5 Crédito Governo dos Estados Unidos 

.5 Crédito Economia 

Idiomas Estrangeiros 
Não é necessário para graduação. Mínimo exigido de 2 anos do mesmo idioma para admissão na 

maioria das universidades e algumas Bolsas de Estudo da Bright Futures. 

Belas Artes e Artes 

Cênicas, Discurso/Debate, 

ou Artes Aplicadas 

1 Crédito em Belas Artes ou Artes Cênicas, Discurso e Debate, ou Artes Aplicadas aceitáveis. 

Educação Física 

 

1 Crédito em Educação Física a incluir a integração de Saúde (HOPE) 

Disciplinas Facultativas 8 Créditos 

TOTAL 24 Créditos 

Avaliações Estaduais 

 

Os alunos devem passar na avaliação padronizada estadual de Língua e Literatura Inglesa da 10ª 

Série 

Os alunos devem passar no EOC de Álgebra 1 ou obter pontuação concordante 

Habilidade com o 

Computador 

Não é necessário 

Curso On-Line Exige-se a conclusão de um curso completo 

Média Geral de Notas 

(GPA) 

GPA cumulativo de 2.0 na escala de 4.0 (média não ponderada) 

Serviço Comunitário É necessário 40 horas 

 

Designações do Diploma & Opção ACCEL de 18 Créditos 

Designação Acadêmica 

Além de satisfazer os requisitos do diploma padrão de ensino médio: 

-Álgebra II 

-Passar no EOC de Geometria 

-Estatística ou curso de matemática igualmente rigoroso 

-Química ou Física e outro curso de ciências igualmente rigoroso 

-2 créditos do mesmo idioma estrangeiro 

-Obter pelo menos um crédito em AP, IB, AICE ou um curso de matrícula simultânea 

-Passar no EOC de Biologia ou obter a pontuação mínima exigida para obter crédito de faculdade no 

exame de AP, IB ou AICE 

-Passar no EOC de História dos EUA ou obter a pontuação mínima exigida para obter crédito de 

faculdade no exame de AP, IB ou AICE 

Designação de Mérito 
Além de satisfazer os requisitos do diploma padrão de ensino médio: 

Obter uma ou mais certificações de indústria da lista estabelecida 

Programa ACCEL 

(mínimo de 18 créditos) 

Atender a todos os requisitos do diploma padrão de ensino médio, com as seguintes exceções: 

-Educação Física não é exigida 

-Curso online não é exigido 

-Somente 3 créditos facultativos 

-Serviço comunitário não é exigido 


