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Apresentamos este Informativo com o objetivo de fazê-
lo(a) descobrir tudo o que o High School do Colégio 
Objetivo de Maringá pode lhe proporcionar. Nele, você 
encontrará informações sobre: horário das aulas, grade 
de cursos, procedimentos avaliativos, normas relativas 
às ocorrências, além de dicas e lembretes para um 
melhor aproveitamento de estudos.

Seja bem-vindo(a) ao High School e descubra o que ele 
pode oferecer para você.
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1. SOBRE O PROGRAMA

Por meio de um convênio com a instituição norte-americana University of 
Missouri, o Colégio Objetivo de Maringá oferece o programa High School. O High 
School é ofertado 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 desse programa promover o desenvolvimento de habilidades avançadas 
de leitura, escrita, fala e compreensão oral em inglês acadêmico, 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, graduados em seus países de origem. 

O programa segue a visão educacional holística da Universidade de Missouri e 
seus quatro valores principais: Respeito, Responsabilidade, Descobrimento e 
Excelência, visando desenvolver, além das habilidades em Inglês, o pensamento 
crítico e a consciência social do aluno.

2. ATENDIMENTO

E-mail para contato: highschool@unicesumar.edu.br
Número: 44. 3027 6300, Ramal 3261 e Ramal 3525
Whatsapp: 44. 9 9118-1680

3. HORÁRIOS

Para um melhor desenvolvimento, é importante que os horários sejam respeitados 
e haja 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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Freshmen

1st semester Monday Friday

13h40-14h30
1 – Health
(Ms. Sarri)

14h30-15h20
1 – English 9A

(Ms. Petrickova)

15h20-15h40 Break Break

15h40-16h30
1 – Speech 1

(Ms. Tivnan-Oda)
1 – English 9A

(Ms. Petrickova)

16h30-17h20
1 – Speech 1

(Ms. Tivnan-Oda)
1 - Study Skills

(Ms. Santos)

2nd semester Monday Friday

13h40-14h30
1 – Health
(Ms. Sarri)

14h30-15h20
1 – English 9A

(Ms. Petrickova)

15h20-15h40 Break Break

15h40-16h30
1 – English 9B

(Ms. Tivnan-Oda)
1 – English 9A

(Ms. Petrickova)

16h30-17h20
1 – English 9B

(Ms. Tivnan-Oda)
1 - Study Skills

(Ms. Santos)

•Ms. Oda estará disponível todas as quartas-feiras (exceto nos dias de SAT prep.) para monitoria, entre 
as 13h40 às 17h.
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Sophomores

•No primeiro semestre, os alunos terão reposição de aula no dia 12 de Junho de 2019 para as disciplinas 
de English 10A e Speech 2, das 13h40 às 17h20. Essas extensões das aulas são devido à quantidade de 
feriados e recessos escolares nas sextas-feiras, e o comparecimento nelas é obrigatório.

•No segundo semestre, os alunos terão reposição de aula nos dias 16 e 30 de Outubro de 2019 para as 
disciplinas de English 10A, Speech 2 e College Prep, das 13h40 às 17h20. Essas extensões das aulas são 
devido à quantidade de feriados e recessos escolares nas sextas-feiras, e o comparecimento nelas é 
obrigatório.

•As aulas preparatórias para o SAT são obrigatórias aos Juniors mas Sophomores podem participar, elas 
acontecerão apenas na 1ª quarta-feira de cada mês.

• Ms. Oda estará disponível todas as quartas-feiras, exceto dias de SAT Prep para monitoria, das 13h40 às 17h.

1st semester Tuesday Friday

13h40-14h30
2 – Speech 2

(Ms. Petrickova)

14h30-15h20
2 – Career Plan. 

(Ms. Sarri)

15h20-15h40 Break Break

15h40-16h30
2 – US History 1

(Ms. Tivnan-Oda)
2 – English 10A

(Ms. Tivnan-Oda)

16h30-17h20
2 – US History 1

(Ms. Tivnan-Oda)
2 – English 10A

(Ms. Tivnan-Oda)

2nd semester Tuesday Friday

13h40-14h30
2 – Speech 2

(Ms. Petrickova)

14h30-15h20
2 – College Prep.

(Ms. Sarri)

15h20-15h40 Break Break

15h40-16h30
2 – US History 2

(Ms. Tivnan-Oda)
2 – English 10A

(Ms. Tivnan-Oda)

16h30-17h20
2 – US History 2

(Ms. Tivnan-Oda)
2 – English 10A

(Ms. Tivnan-Oda)
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Juniors

•As aulas preparatórias para o SAT acontecerão na 1ª quarta-feira de cada mês.

• Ms. Oda estará disponível todas as quartas feiras (exceto nos dias de SAT prep.) para monitoria, entre 
as 13h40 às 17h.

• No segundo semestre, os alunos terão reposição de aula nos dias 16 e 30 de Outubro de 2019 para 
as disciplinas de Marketing e US Gov., das 13h40 às 17h20. Essas extensões das aulas são devido à 
quantidade de feriados e recessos escolares nas sextas-feiras, e o comparecimento nelas é obrigatório.

1st semester Monday Wednesday Friday

13h40-14h30
3 – Writing CT

(Ms. Tivnan-Oda)

14h30-15h20
3 – Writing CT

(Ms. Tivnan-Oda)

15h20-15h40 Break Break Break

15h40-16h30
3 – Debate

(Ms. Petrickova)

SAT Prep na primeira 
quarta-feira de todo 

mês (Ms. Tivnan-
Oda)

3 – Economics (Mr. 
Dalpasquale)

16h30-17h20
3 – Career Plan.
(Ms. Petrickova)

SAT Prep na primeira 
quarta-feira de todo 

mês (Ms. Tivnan-
Oda)

3 – Economics (Mr. 
Dalpasquale)

2nd semester Monday Wednesday Friday

13h40-14h30
3 – US Gov.

(Ms. Tivnan-Oda)

14h30-15h20
3 – US Gov.

(Ms. Tivnan-Oda)

15h20-15h40 Break Break Break

15h40-16h30
3 – Debate (Ms. 

Petrickova)

SAT Prep na primeira 
quarta-feira de todo 

mês (Ms. Tivnan-
Oda)

3 – Marketing
(Mr. Dalpasquale)

16h30-17h20
3 – College Prep. 
(Ms. Petrickova)

SAT Prep na primeira 
quarta-feira de todo 

mês (Ms. Tivnan-
Oda)

3 – Marketing
(Mr. Dalpasquale)
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4. CONTATO ESCOLA-FAMÍLIA

Os contatos com a família são regularmente realizados por meio de:

• Circulares, bilhetes e comunicados internos (via e-mail);

• Telefone;

• Whatsapp;

• Reunião, previamente agendada, com a coordenação, professores e pais;

Os responsáveis devem acompanhar as notas do aluno ao longo do semestre, por 
meio do Canvas App (ver seção 5). As notas dependem da entrega da Universidade 
de Missouri por isso não há datas fixas para a sua entrega. Reuniões individuais para 
entrega dos boletins finais serão agendadas nos meses a seguir:

• Boletim Final do 2º semestre 2019:Abril de 2019

• Boletim Final do 1º semestre 2019: Outubro de 2019

• Boletim Final do 2º semestre 2019: Abril de 2020

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.

Obs.: Não fornecemos telefone e/ou endereço de alunos.

5. CANVAS E CANVAS PARENTS 

O portal Canvas (https://courses.mizzouk12.missouri.edu/login/canvas) é a entrada 
para o acesso aos cursos, visualização de notas, envio de lições e realização de 
provas online. O acesso será por meio de e-mail, fornecido pelo aluno, e senha, 
gerada pela University of Missouri e modificada pelos alunos no 1º acesso. A 
conta do aluno no Canvas é pessoal e não pode ser utilizada pela família, sendo de 
responsabilidade única e exclusiva do aluno

Para pais e responsáveis: O aplicativo Canvas Parent (disponível no Google Play 
Store para Android e na Apple Store para iOS) permite acesso às notas do aluno nas 
tarefas e provas, bem como a nota parcial atual de cada disciplina em andamento. 
O(a) aluno(a) e seus responsáveis terão acesso ao seu progresso e aproveitamento 
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curricular no High School por meio desses canais de comunicação. Os cursos 
são semestrais ou anuais (terminam em julho e dezembro) e as notas finais são 
publicadas somente nos meses subsequentes.

6. UNIFORME

O uniforme é obrigatório e fundamental para a sua identificação na Escola e fora 
dela. Sendo composto por calça e camiseta de uniforme do Colégio Objetivo 
ou camiseta do High School. Para alunos da escola Saint Helena, o uniforme é 
composto pela calça de uniforme da escola e a camiseta do High School.

7. MATERIAL DIDÁTICO

O material didático é fornecido pela Coordenação Nacional do High School, por 
intermédio da Escola, sem custo adicional. Caso haja necessidade de 2ª via, será 
cobrado um valor e haverá um prazo para confecção, ambos variáveis em função 
do que for solicitado.

8. MATRIZ CURRICULAR

Área Disciplina Descrição

English Language Arts (ELA)
Focus on READING and 
WRITING

English 9A

Literatura, gramática e redação.
English 9B

English 10A

English 10B

Writing for the Critical Thinker Pensamento crítico, tomada de decisão 
e redação.

English Language Arts (ELA)
Focus on SPEAKING and 
LISTENING

Speech 1
Estudo da comunicação em público, 
incluindo a análise retórica de discursos 
célebres e dos construídos pelo aluno.

Speech 2

Estudo da comunicação em público em 
situações avançadas, incluindo a análise 
retórica de discursos célebres e dos 
construídos pelo aluno.

Debate Desenvolvimento de argumentação com 
prática em debates.
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9. AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado ao longo do ano letivo pelas notas das atividades e provas 
elaboradas e corrigidas pela University of Missouri. Será considerado aprovado:

•O aluno que obtiver rendimento total (soma das notas dos assignments + exames 
+ participação em sala) igual ou superior a 60%.

• O aluno que obtiver rendimento em exames igual ou superior a 60%.

• Não há recuperação para notas de assignments já que os alunos têm a oportunidade 
de ampliar a nota continuamente durante o curso.

•Caso o aluno não atinja o mínimo necessário de 60% nos exames, ele deverá 
fazer uma nova prova cobrindo o conteúdo das lições 1 a 7 (Comprehensive Exam), 
mediante o pagamento de uma taxa e esse resultado substituirá a nota anterior 
das provas.

Os resultados de cada aluno são registrados em seu histórico escolar na secretaria 
da University of Missouri, sendo uma cópia desses resultados enviada para a escola, 
onde ficam disponíveis para os alunos e seus responsáveis.

Diversified

Health Saúde física, mental e social.

College Preparation
Processo de tomada de decisão a 
respeito da educação superior no país ou 
no exterior.

Career Planning
Processo de direcionamento e 
planejamento profissional através da 
análise individual.

Marketing for the 21st Century
Fundamentos de marketing com 
estratégias que englobam novas mídias 
e o mercado global.

Study Skills Habilidades e competências de estudo.

Social Studies

United States History 1
História Americana integrada à história 
mundial desde Colombo até o final do 
século XIX.

United States History 2
História Americana integrada à história 
mundial desde o início do século XX até 
a atualidade.

United States Government Estudo dos governos: sua organização, 
funcionamento e representantes.

Economics Estudo da economia de livre mercado e 
temas emergentes.
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Obs.: A duração de cada disciplina varia e o aluno fará duas provas, uma na metade 
da disciplina (Midterm) e uma ao final da mesma (End of Therm), das quais a média 
mínima para aprovação é de 60%.

10. GPA

O GPA serve como um instrumento para avaliar o desempenho do aluno ao longo dos 
seus estudos no Ensino Médio. Para calcular o GPA, primeiramente é feita a conversão 
das notas das disciplinas a Quality Points (pontos de qualidade). O GPA atual é depois 
calculado usando a média dos Quality Points das disciplinas já realizadas.

60%
Assignments

30%
Provas

10%
Participação
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O GPA é utilizado nas decisões de admissão às universidades americanas. Um GPA 
de 3,5 ou maior é considerado excelente e pode oportunizar bolsas de estudo nas 
universidades norte-americanas. O GPA mínimo para Mizzou Direct Admission é de 3,0.

Obs.: O cálculo do GPA começa desde a primeira disciplina do High School e o GPA 
final incluirá também as notas das disciplinas brasileiras utilizadas para completar 
o diploma americano, entretanto o valor depende do número de créditos que cada 
disciplina compõe. 

11. TAREFAS (LESSONS)

1. Cada lição é composta por assignments. Geralmente, as assignments são de dois 
tipos:

a. Autograded: questões de múltipla escolha, por exemplo, que o próprio 
computador corrige imediatamente.

b. Manually graded: questões discursivas ou de envio de arquivos, por exemplo, 
que precisam ser corrigidas manualmente por um instrutor da Mizzou.

2. Tarefas de redação

a. O aluno escreve a primeira versão da redação (Rough Draft), em casa ou em 
horário provido pela Escola, e a envia ao professor por meio do Canvas.

Curso Nota Quality Points GPA atual do aluno

English 9A 78,2% C 2,0

2,5

Health 62,4% D 1,0

Speech 1 82,4% B 3,0

English 9B 63,8% D 1,0

Speech 2 92,2% A 4,0

US History 1 94,6% A 4,0
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b. O professor revisa a Rough Draft do aluno, indicando os erros cometidos nela, e 
a devolve ao aluno.

c. O aluno analisa os erros cometidos e produz, então, em casa ou em horário 
provido pela Escola, a versão final (Final Version) da redação, e a envia pelo Canvas 
para correção a ser realizada pelo instrutor da Mizzou.

3. Deadlines (datas-limite)

a. Nas salas de aula, são estabelecidas as datas-limite para as atividades e tarefas 
de casa. Há dois tipos de deadlines:

i. Rough Draft deadline: data em que o aluno deve entregar ao seu professor a 
primeira versão de seu assignment para correção. Caso o aluno ultrapasse essa 
data, ficará sem a correção e consequentemente perderá pontos na versão final.

ii. Final Version deadline: data em que o aluno deve enviar, via Canvas,  a versão final 
do assignment para a correção final feita pelos professores de Mizzou.

4. O aluno somente será autorizado a fazer a prova se postar todos as 
assignments dentro das datas-limite.

Plágio 

A “cola” durante as provas e o plágio em trabalhos são rigorosamente coibidos 
e punidos, podendo culminar em desligamento do aluno do programa. Plágio 
é o ato de usar material ou ideias de outra pessoa como sua própria, sem dar os 
devidos créditos. Inclui, então, a cópia de textos ou ideias de outras pessoas sem 
fazer  a referência devida, que é a citação dos autores, ou quando se apresenta um 
trabalho duplicado como sendo original etc.

Algumas dicas para evitar o plágio:

• Sempre salve a fonte da informação para quando precisar voltar ao texto original;

• Referencie a citação, informando o autor e ano de publicação;

• Referencie qualquer fonte utilizada;

Você poderá encontrar maiores informações em:
https://cmsw.mit.edu/writing-and-communication-center/avoiding-plagiarism/
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12. AGENDAMENTO DE PROVAS 2019

Os alunos terão, no máximo, duas horas para completar as Provas Midterm e 
End-of-Term. Por gentileza, fiquem atentos às datas das provas. Consideramos 
altamente inapropriado para o processo educativo a ausência no dia de prova por 
motivo de viagem.

13. PROVAS SUBSTITUTIVAS

O aluno que não fizer a prova no dia marcado deverá solicitar uma data de segunda 
chamada na Coordenação, de acordo com o motivo da ausência:

a. Doença – comprovar com Atestado Médico;

b. Outros Motivos – descrever justificativa.

Será cobrada uma taxa de segunda chamada de U$60,00.

14. FREQUÊNCIA

Em caso de ausências curtas durante o programa (viagem, doença, etc.), 
recomenda-se que o aluno ou aluna leia as páginas que os colegas estudaram 
durante o período. Deverá escrever os textos normalmente e enviar para o 
professor por Canvas, além de tirar as dúvidas via inbox, uma vez que não haverá 
reposição de aulas perdidas.

15. 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 as atividades 
solicitadas a cada aula pelos professores para evitar que as diversas atividades e 
desempenho da vida escolar 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;
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• 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.

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 se 
sinta bem em seu ambiente de estudo. Para nós é uma satisfação poder contar 
com a sua participação no Programa High School.

16. NATIONAL HONOR SOCIETY

Criada em 1921, a National Honor Society é uma organização norte-americana 
que visa destacar e incentivar alunos que demonstrem excelência nos estudos, 
liderança e caráter. Hoje, mais de um milhão de alunos participam em atividades 
da entidade, a qual os desafia a se desenvolverem por meio de atividades escolares 
e serviços à comunidade. 

Para se tornar um membro, existem alguns critérios que o aluno deve alcançar. 
Seu GPA deve ser de 3.25 ou maior, deve ter senso de voluntarismo, espírito de 
liderança, contribuir com ideias e resolução de problemas, ter bom caráter, o 
que se espelha em cooperativismo, honestidade e respeito, além de manter um 
histórico escolar limpo.

As informações foram retiradas das seguintes fontes (acesse para maiores 
informações): 

www.nhs.us/

http://mizzouk12online.missouri.edu/?page_id=2092

17. DÚVIDAS FREQUENTES

Como é calculada a nota de participação? O que é avaliado nessa nota?

A nota de participação faz parte da avaliação em todas as disciplinas. O(a) 
professor(a) avalia a participação do aluno, com uma nota de 0 a 2, com base nas 
seguintes características:
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• Motivação e atenção na sala de aula e nas tarefas,

• Engajamento nas discussões e atividades elaboradas na aula,

• Respeito pelo(a) professor(a) e colegas.

Ao final da disciplina, é calculada a média das notas bissemanais, a qual vale 10% 
da nota final.

Por que o aluno só recebe o diploma depois de completar a 3° série do Ensino 
Médio brasileiro?

O curso do High School é formado por matérias não existentes na grade curricular 
brasileira, como Debate, História Americana, Economia, etc. Ainda assim, utilizamos 
os créditos das matérias da grade brasileira para convalidar o currículo americano. 
Portanto, é necessário o término do Ensino Médio brasileiro no Colégio Objetivo 
Maringá para fecharmos os créditos faltantes no currículo americano.
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Anotações



18 INFORMATIVO HIGH SCHOOL 2019 - COLÉGIO OBJETIVO DE MARINGÁ

Anotações
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