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Informações escolar 
 

Winthrop High School Declaração de Missão 
Com um espírito de responsabilidade partilhada e de efeito entre os alunos da Faculdade, pais e administração, 
Winthrop High School é dedicada ao fornecimento de cada membro do seu corpo discente diversificado a 
oportunidade de alcançar a excelência académica. Acreditamos que todos os alunos possuem a capacidade de 
aprender e de que cada aluno é um indivíduo valorizado com física exclusivos, social, emocional e intelectual 
necessidades. O nosso compromisso duradouro para o aprendizado do aluno favorece um ambiente seguro e 
estimulante no qual os estudantes a explorar a sua educação e pós-metas secundárias. Com uma abordagem 
centrada no aluno, trabalhamos ativamente nossos alunos em desenvolver o pensamento crítico, solução de 
problemas e habilidades de comunicação. Incentivando os nossos estudantes se tornem confiantes e auto-
direcionado, ao longo de toda a vida os aprendentes, procuramos para conectar seu crescimento pessoal para a 
excelência académica. 
 
Winthrop Estudante expectativas 
Aprendizagem ao Longo da Vida 

• Tecnologia 

• Currículo 

• Pleno potencial 
 
Pensamento crítico 

• Demonstrar conhecimento integrado  

• Aplicar várias estratégias de aprendizagem ao longo da vida 

• Resolução de problemas 

• Prática de tomada de decisão analítico 
 

As competências de comunicação 

• Ouvir de forma eficaz 

• Falar de modo eficaz 

• Ler de forma eficaz 

• Escreva de forma eficaz 
 
Cidadania 

• Compreender como uma sociedade funções 

• Desenvolver um compromisso com a cidadania responsável 

• Fazer juízos ético e filosófico eficaz 

• Demonstrar eficaz de auto-disciplina e auto-confiança 
 
Winthrop High School: 

✓ Fornecer os cursos obrigatórios, electives e seções adequadas de tais para satisfazer as expectativas de desempenho do 

aluno 

✓ Desenvolver e utilizar avaliações autênticas de desempenho do aluno 
✓ Incorporar uma variedade de estratégias de ensino para atender às necessidades de diversos estilos de 

aprendizagem dos alunos 
✓ Fornecer uma variedade de co-atividades curriculares e programas acadêmicos, atletismo, e o visual e artes 
✓ Fornecer um volume suficiente de ensinamento e de pessoal de apoio necessário para satisfazer as necessidades 

do corpo discente 
✓ Estabelecer e manter um cofre, educativo ambiente estimulante 
✓ Promover um elevado nível de profissionalismo entre os docentes através de programas de formação em serviço, 

oportunidades de desenvolvimento profissional e cursos de educação continuada 
✓ Reforçar a parceria entre a escola e a casa para reforçar a política rigorosa para a assiduidade e pontualidade do 

aluno 
✓ Fornecem corrente livros didáticos e todos os suprimentos necessários e equipamento 
✓ Estresse elevadas expectativas em acadêmicos, atletismo, conduta social e ética pessoais, que irá promover o 

respeito, decência e confiança dentro da escola 
✓ Estabelecer e manter a coerência na aplicação do código de disciplina 
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✓ Incentivar e acolher o envolvimento da comunidade na escola política e programas escolares 
✓ Fazer da escola disponíveis para a Comunidade em conformidade com a política da escola 
✓ Incentivar a comunicação eficaz entre os estudantes, docentes, administração e pais 

 

  

 

 

Os pais ou responsáveis de idosos será notificada com pelo menos dez dias antes da graduação que um aluno 

não tenha cumprido as suas exigências de graduação. Qualquer aluno que não cumprir os requisitos de 

graduação serão omitidos da graduação exercícios. 

Os requisitos de graduação do serviço comunitário 

Todos os alunos deverão completar 15 horas de serviços comunitários por ano fora do dia escolar para um total 

de 60 horas até ao final do ano sênior. 

Escola de Verão orientações 

Os alunos que não ganham os créditos necessários para a graduação e/ou não atendem os requisitos de cursos 

de graduação podem tornar o deficiente de créditos ou de curso(s) pela conclusão com êxito de uma escola de 

verão programa previamente aprovado pela administração, se a nota do curso é acima de um 45. A fim de 

receber o crédito, este curso deve ser tomado no verão imediatamente após o ano escolar em que a falha do 

curso foi concluída. 

Dez (10) créditos é o máximo que qualquer aluno pode ganhar durante o verão. A fim de ter uma escola de 

verão de golfe aceito para fazer, um aluno deve ter certeza de verificar com a orientação ou administração. Essa 

aprovação só pode ser concedida quando o aluno ganhou um mínimo média final de 45% no assunto que ele ou 

ela deseja tornar-se. A fim de receber o crédito, este curso deve ser tomado no verão imediatamente após o ano 

em que o curso foi concluído. Uma lista de escolas de verão e sua aceitável ofertas de curso está disponível no 

escritório de orientação. O Programa de Recuperação de crédito ODYSSEYWARE é usado em Winthrop High 

School como parte do programa escola de verão. 

Níveis do curso 

O principal objetivo de Winthrop High School é garantir que todos os alunos são envolvidos em um rigoroso e 

significativo decurso do estudo que os guia rumo pós-secundário, ensino superior, técnicas de formação ou de 

emprego e os prepara para a plena participação como cidadãos numa sociedade democrática. Para facilitar o 

processo de aprendizagem de todos os alunos e para fornecer um ambiente que levaria ao sucesso acadêmico, 

os cursos são oferecidos em vários níveis de habilidade. Elevados padrões e expectativas são definidas para 

todos os alunos. 

AP   colocação avançada   

O programa de colocação avançada é desenvolvido pelo Colégio Board para ajudar os alunos a ganhar créditos 

universitários em alta escola e podem ser utilizados para a colocação de curso universitário ou de crédito. Estes 

cursos estão disponíveis apenas para juniors e idosos. Os alunos que concluírem esses cursos devem ter o AP 

de exames em Maio. Um teste não reembolsável taxa de aproximadamente $85.00 devem ser pagas no 

momento da entrada em classe, bem como adquirir o texto. Extremamente exigentes e de ritmo rápido, aulas de 

AP requerem ampla casa. Estes cursos são destinados para aqueles poucos excepcionais estudantes que pode 
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alcançar o nível de colégio trabalho em alta escola, têm um elevado grau de habilidades acadêmicas, são 

capazes de absorver uma grande quantidade de informações rapidamente e são altamente motivados.  AP os 

cursos devem ser descartados o mais tardar em 7 de Novembro. 

 

ACC Honras acelerada (cursos de matemática apenas)  

Cursos acelerado são extremamente exigentes, rapidamente estimulado, intelectualmente exigentes cursos 

abrangente, fornecendo uma extensa preparação para colégio cursos de alto nível AP escola. Os alunos 

deverão possuir, desenvolver e aprimorar seus recursos de pensamento crítico conectando vários conceitos a 

partir de várias perspectivas. Os alunos devem ser capazes de sustentar um nível substancial de alta qualidade 

do esforço e do trabalho do produto. Os alunos com entusiasmo engatar na revisão independente, prática e 

investigação cooperativa descoberta do passado, presente e futuro tópicos. Trabalhos de curso exige que os 

alunos para se mover em um vigoroso ritmo intelectual e de possuir capacidades notáveis em leitura, escrita, 

computação, análise, compreensão e aptidão no tema central e áreas afins. Os alunos diligentemente executar e 

verificar a exactidão do curso de casa; assim, são esperados para passar de 1,5 a 2 vezes a quantidade 

de tempo em casa em comparação com as honras de nível estudante. 

 

H    honras   

Homenageia os cursos são projetados para ser exigentes cursos, fornecendo uma intensa investigação do 

assunto. Os alunos estão preparados para rigorosos programas em quatro anos colégios, e são esperados para 

executar uma quantidade significativa de originais e de trabalho independente. Trabalhos de curso exige que os 

alunos para mover de uma forma suave de propriedade intelectual ritmo e para possuir capacidades notáveis em 

leitura, escrita, computação, análise, compreensão e aptidão na matéria, bem como a capacidade de lidar com 

conceitos abstractos. 

 

OH   honras Aberto  

Abra honras designação indica que a classe é agrupados de forma heterogênea e que todos os alunos através 

de um contrato individual com o professor e com base em seu nível de desempenho em curso, ter a 

oportunidade de ganhar a "honra" crédito em curso. Durante o processo de seleção de estudantes irá determinar 

o nível de curso que pretendem prosseguir - Colégio preparatórias ou honras. Os alunos irão então entrar em 

um contrato com o professor no início do curso para o nível de curso selecionado. Os alunos que concluírem o 

"honra" requisitos do curso irá ganhar "honra" crédito. Os alunos que não entrar em um "honra" contrato ou não 

atendem os requisitos de "honra" receberá crédito "Colégio" preparatórias crédito para seu grau ponto média. 

 

 

 

CP   College Prep  

College Prep cursos são projetados para fornecer a base para o trabalho do colégio rigoroso. Os estudantes 

deverão desenvolver habilidades de escrita de alto nível, análise matemática, compreensão de leitura e alto 

nível competências de pensamento crítico. 

 

S  Padrão  

Cursos padrão são, para a maior parte de natureza eletiva, spanning interesse em áreas mais sujeito e fornecer 

uma oportunidade para os alunos a explorar novas áreas de interesse. Isso inclui todos os educação física, 

saúde, desenvolvimento, LifeSkills e classes de suporte acadêmico. Estes cursos não são ponderados para um 

aluno GPA. 

Relatórios de qualidade 
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O objectivo da classificação e os procedimentos de elaboração de relatórios é avaliar o crescimento e o 

progresso do aluno em relação ao currículo e a fornecer um relatório deste crescimento acadêmico para o aluno. 

O sucesso acadêmico e realização em alta escola resulta da participação regular na escola e classe e o domínio 

de competências, a participação na classe, a conclusão do trabalho de casa e estudo independente, ajuda extra, 

determinação e conscienciosidade. Relatórios de progresso acadêmico são dadas aos estudantes que estão 

tendo dificuldades acadêmicas em suas classes, que pode resultar em falha do curso no ponto médio de cada 

marcação trimestre. Cartões de relatórios formais são preparados no final de cada trimestre de marcação.  

 

 

Um ponto cinco (A-B-C-D-F) sistema de marcação é usado com mais e menos distinções. Realização 

acadêmica graus são atribuídos aos alunos sobre as seguintes normas de desempenho: 

 

U
m 

Aluno demonstra um excelente trabalho, que é limpo, precisa e completa. Estudante é auto-
suficiente, fielmente conclui projectos e torna o trabalho perdidas. O aluno contribui para 
discussões em sala de aula e manifesta-se claramente. Aluno fileiras na gama de 90-100% em 
testes, quizzes, projectos e os exames finais. 

B Aluno demonstra bom trabalho. Aluno tem as qualidades do "A" aluno em um pouco menos de 
grau. Aluno fileiras em 80-89% em testes, quizzes, projectos e exames. 

C Aluno demonstra o trabalho justo. Aluno fileiras em 70-79% em testes, quizzes, projectos e os 
exames finais. 

D Aluno demonstra pobres trabalham, mas cumpre os requisitos mínimos do curso. Aluno fileiras na 
faixa de 60-69% em testes, quizzes, projectos e os exames finais. 

F Aluno demonstra sub-obra padrão e não está passando o curso. Aluno está abaixo da média 
esperada no domínio das competências e da mecânica do curso. Aluno pode ter falhado para 
completar de forma satisfatória o trabalho perdidas. Aluno fileiras na faixa de 0-59% em testes, 
quizzes, projectos e os exames finais. Nenhum crédito é merecido para o curso. Se um aluno tem 
um grau na faixa de 45-59, o aluno pode repetir o curso na escola de verão.   Cursos com graus 
abaixo de 45 não podem ser repetidos durante o verão a escola. 

O grau de alfa categorias acima são discriminados como segue: 

 

 

 

 

Relatório cartões são emitidos para os alunos no final de cada trimestre de marcação. É da responsabilidade 

de cada aluno para fazer o cartão de relatório casa e compartilhe com seus pais ou encarregados de 

educação. Em Junho o relatório final cartão é enviada para os pais/encarregados de educação, ou será 

notificado para recolher cartões de relatório. 

O rolo de honra 

O rolo de honra é publicada quatro vezes por ano. Para alta honra Rolo, um aluno deve ter todos a e ganhou 

mais do que um rolo de honra, B. Para um aluno deve ter todos a e ganhou B's. 

 

A+ 98-100 C+ 78-79 

Um 21 Jun C 58-63 
Concepç
ão 

A- 90-92 C- 70-72 

B+ 89-88 D+ 68-69 

B 83-87 D 63-67 

B- 80-82 D- 60-62 
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Ponto de grau médio e Rank na classe 

Ponto de grau médio (GPA) e Rank na classe são calculadas duas vezes por ano e são baseadas no primeiro 

semestre e segundo semestre últimas séries. Os graus de final do ano são usados para determinar a GPA 

cumulativo e Classe rank para todos os anos de atenção dedançar em Winthrop High School.  Uma nota do 

aluno ponto média é calculada com base em graus adquiridos no College Preparatory, honras, acelerada e 

cursos de colocação avançada. O Colégio cursos preparatórios são classificadas na escala 4.0, enquanto 

qualidades para os outros níveis do curso recebem um peso adicional. 

Fatores de Nível de curso 

Marc
ar 

College Prep Honras Accelerated Avançado 

Colocação 
A - 100-90 4.0 4.5 4.75 5.0 
B - 89-80 3.0 3.5 3.75 4.0 
C - 79-70 2.0 2.5 2.75 3.0 
D - 69-60 1.0 1.5 1.75 2.0 

F 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

A GPA e Classe rank são solicitadas pela maioria dos colégios e são acusados de o aluno Junior e Senior ano 

colégio transcrições. Para a graduação, todos os prêmios, bolsas de estudo e selecção de orador oficial e 

salutatorian são baseadas no primeiro semestre cálculo de um estudante Classe rank cumulativa. Além disso, a 

fim de ser elegível para jornal status da classe, um aluno deve ser um membro de Winthrop Alta Escola durante 

pelo menos um ano. Qualidades de transferência de outra escola não são incluídos no GPA cálculos. 

Serviços de orientação 

O Departamento de Orientação funciona em conjunto e colabora com o corpo docente da escola em guiar o 

desenvolvimento acadêmico e social de cada aluno. Nossa abordagem em equipe é para visualizar todo o aluno 

como tanto uma evolução individual e como aprendiz e para ajudar os nossos estudantes se preparam para a 

vida. 

Todos os alunos será atribuído um conselheiro em ordem alfabética no início do 9.o grau e vai trabalhar com o 

mesmo conselheiro até a graduação. Conselheiros atender com os alunos para ajudá-los a plano de curso 

seleções e fazer o post high school planos. Os alunos irão aprender o que é importante no emprego e no 

processo de aplicação do colégio e completo adequado pós-secundário instituição aplicativos. Os pais também 

são incentivados a consultar com os membros da equipe de orientação no que diz respeito ao seu programa da 

criança. As informações de orientação podem ser encontrados no web site de alta escola, onde as informações 
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de orientação pertinentes, bolsa de informações, datas importantes e eventos futuros em relação à questões de 

orientação são destacados. Os alunos também são incentivados a visitar o seu conselheiro de assuntos 

sociais/emocional preocupações ou questões. 

 

 

 

 

Censo Planejamento 

Freshman e freqüentava os alunos são colocados em honras ou college classes preparatórias, fornecendo todos 

os alunos de uma sólida formação acadêmica que lhes permitam prosseguir o ensino superior. Os alunos são 

aconselhados a visitar o escritório de orientação no início de sua alta anos escolares a fim de se familiarizar com 

os recursos disponíveis para o planejamento de carreira e exploração do colégio. Gradua e juniors são 

incentivados a começar a recolha de informações sobre as faculdades e universidades e para planejar visitas 

colégio durante as suas férias de primavera e verão. Além disso, eles devem pensar sobre áreas de estudo que 

achar interessante ou áreas que vêm facilmente para eles, porque isso pode fornecer insight para um possível 

campo de estudo no colégio nível. 

Durante o ano de altos, os alunos devem começar a colocar juntos o seu colégio materiais de aplicação no início 

do outono; solicitando cartas de recomendação e começa a encher os aplicativos. Se os alunos estão aplicando 

rápida decisão, há prazos tão cedo como 1 de Novembro. Os alunos devem antecipar o preenchimento de 

vários pedidos para uma gama de escolas. Os alunos também devem providenciar para participar de reuniões 

informativas com colégio Admissão Conselheiros e/ou serviço armado recrutadores que visita à escola. 

Colégio Requisitos de admissão 

Colégio-vinculados os alunos são encorajados no seu estudante e junior anos para começar a coletar 

informações sobre faculdades e universidades e avaliar um grande curso de estudo baseado no interesse 

pessoal e capacidade. Como internações requisitos podem variar entre os colégios, os alunos devem consultar 

com o seu conselheiro e ler o colégio de catálogo para os requisitos de admissão para um college ou 

universidade. Efetivo com o colégio freshman classe entrar queda 2016, o número de cursos obrigatórios 

aumentará para 17 com o ano suplementar de matemática. Um curso é equivalente a um ano lectivo completo 

do estudo. Contagem de cursos para a distribuição apenas se passou. 

Listados abaixo são o Conselho do Regents requisitos de admissão de Massachusetts de quatro anos 

faculdades públicas requisitos para colégio Freshman Classe entrar…… 

Objecto Queda  

Inglês 4 cursos 

Matemática 4 cursos (Álgebra 1 & 2 e geometria ou Trigonometria ou comparáveis de 
aula) incluindo matemática durante o último ano do ensino médio. 
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Ciências 3 cursos (elaborados a partir de ciências naturais e/ou Ciências Físicas 
e/ou tecnologia/Engenharia, incluindo 3 cursos com trabalhos de 
laboratório) 

Estudos Sociais 2 cursos (incluindo 1 curso em toda a história dos Estados Unidos) 

Línguas mundiais 2 cursos (em uma única língua) 

Electives 2 cursos (de temas acima ou a partir do Arts & Humanities ou Ciência 
de Computadores) 

  

O requisito mínimo de GPA é 3.0 para universidades estatais/ Universidades.   Se um estudante GPA cai abaixo 
do mínimo, uma escala móvel que combina o GPA com SAT 1 pontuações será considerado. 

Testes de exame de entrada no colégio 

Todos Gradua e Juniors terá o PSAT em Outubro. Juniors deve tomar o SAT I em Maio ou Junho. Idosos pode 
repetir o teste SAT I na queda do seu ano sênior. Alguns colégios irá exigir que os alunos ter o SAT II assunto 
teste. Os alunos devem rever o colégio admissões requisitos dos colégios que elas estão considerando a. O 
SAT II teste é dada nas mesmas datas que o SAT I teste, entretanto, o SAT I e II teste SAT não podem ser 
tomadas no mesmo dia. 

O PSAT é um teste de duas horas de agressões verbais, matemática e habilidades de escrita, que visualiza o 
teste SAT I e serve como o qualificador para o Programa Nacional de mérito acadêmico. 

O SAT I teste é de três horas e quarenta e cinco minutos de teste medição leitura crítica, matemática e 
habilidades de escrita, com um 800 como a pontuação mais elevada em todas as três seções, portanto, uma 
pontuação perfeita seria um 2400. A parte escrita consiste de um vinte e cinco minutos de ensaio. 

O SAT II testes são testes de uma hora de capacidade de medição em um assunto específico. Altamente 
seletivo colégios exigem SAT II escores. Os alunos devem realizar o teste após a conclusão do curso superior 
relacionados. 

Inscrição dupla 

Juniores e seniores são elegíveis para a participação no programa de inscrição dupla de Massachusetts. Este 
programa permite que os alunos para fazer cursos em Salem State University ou Estado Community College 
enquanto participavam de alta escola. Os alunos podem ganhar créditos universitários, que também são 
aplicáveis para high school graduação para cursos acreditados colégios com a aprovação do seu conselheiro de 
orientação e o comitente. Desde 2009, os alunos também podem fazer cursos em Salem Estado. É da 
responsabilidade dos estudantes que desejam prosseguir cursos para high school crédito para preencher um 
formulário para cada curso antes de se inscrever para obter a aprovação de orientação, e para ter uma 
classificação final transmitidas à Alta Escola. 

Igualdade de Oportunidade 

Marco peças de legislação, Capítulo 622 do 1972 Educação alteração, são as leis que proíbem a discriminação. 
Estas são baseadas na premissa de que o som em uma sociedade baseada no conhecimento, a igualdade de 
oportunidades em matéria de educação são fundamentais para a igualdade entre homens e mulheres em todas 
as outras formas de empenho humano. 
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É política da Winthrop High School de não discriminação com base no sexo, cor, religião, deficiência ou origem 
nacional como em conformidade com o Capítulo 622 do Massachusetts leis gerais, Título IX da Educação 
Alteração e Seção 1972 504 da Reabilitação actos de 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção de curso grau 9 -12 

Seleção de curso 

Seleção adequada de um curso de estudo é uma questão de fechar atenção individual, que exige cooperação 
entre os alunos, os pais ou encarregados de educação e a escola. Como aluno de receitas através de alta 
escola, habilidades do aluno, interesses e planos futuros devem ser considerados para selecionar cursos 
adequados na preparação para o estudo de pós-secundário ou de emprego. Os alunos devem aprender a 
reconhecer os seus pontos fortes e fracos e começar a desenvolver objectivos claros para o seu futuro. 

Os alunos devem solicitar o auxílio de seus professores, conselheiros e pais na tomada de decisões de selecção 
de curso. Os professores proporcionam aos alunos com uma valiosa fonte de informações sobre o seu nível de 
realização como observado a partir de diariamente desempenho em sala de aula. Conselheiros' ajudam os 
alunos a rever os requisitos de graduação e fornecer o cuidado, o planejamento de longo alcance para garantir 
que o aluno seleciona um significativo programa educativo. Os pais devem acompanhar o progresso de seus 
filhos e trabalhar em estreita colaboração com o pessoal da escola para garantir o máximo de crescimento e 
desenvolvimento de seus filhos em preparação para os anos além da alta escola.  
 
 
Mudança de selecção de curso 
 
Os estudantes e seus pais ou encarregados de educação deverão dar muita reflexão para seleções de curso no 
momento do registo e deve assumir o compromisso de que a decisão de selecção do curso. Depois que os 
alunos matriculados em cursos e o plano-mestre tiver sido concluída, será difícil fazer alterações. 
 
Quando o ano escolar começa, mudanças na agenda do aluno são desencorajados. Os alunos devem fornecer 
um motivo válido e obter a aprovação do seu mestre(s), pai/mãe ou encarregado de educação e o 
consentimento do seu conselheiro de orientação para alterar um curso. Mudanças de curso será considerado 
antes de 30 de Setembro. Curso mudanças solicitadas depois de 1 de Outubro será considerado pela 
administração numa base caso a caso e será anotado na pasta do aluno registro permanente e registadas como 
retirou a passagem (WP) ou retirou falha (WF) dependendo do status do aluno no momento da retirada do curso. 
 
Agendamento de cursos adequada para o próximo ano é uma das atividades mais importantes que você vai 
participar neste ano letivo. É muito importante que você faça um trabalho cuidadoso e minucioso. Este programa 
de estudos é uma ferramenta para você e seus pais para utilização no processo de agendamento. A presente 
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brochura descreve o curso como será oferecido a eles bem como o nível de dificuldade. Leia o Programa de 
Estudos cuidadosamente antes de concluir o curso na seleção do iPass. Por favor leia os pré-requisitos para os 
cursos e fazer escolhas cuidadosamente cuidado. É muito difícil mudar um curso uma vez que o processo de 
selecção foi concluída. Se você precisar de assistência com o curso do processo de selecção, ou se você tiver 
quaisquer outras perguntas sobre o curso que estão listados, fale aos vossos professores e entre em contato 
com o seu conselheiro de orientação.
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Questões a considerar ao escolher a sua programação: 
 
Calouros 
1. Você selecionou o Inglês, Matemática, Biologia, Estudos Sociais da língua e PE/saúde? 
2. Você está tomando 7 cursos a cada semestre? 
3. Fazer as suas escolhas de acordo com a sua orientação de professores e de recomendação do conselheiro? 
4. Não o seu programa preparam você para a sua educação de longo alcance ou planos vocacionais? 
 
Gradua 
1. Você passou todos os seus requisitos anteriores? 
2. Você selecionou o Inglês, Matemática, Ciências, estudos sociais, World Language e PE/saúde? 
3. Você está tomando 7 cursos a cada semestre? 
4. Será que ganharam pelo menos 60 créditos antes de entrar no seu ano júnior? 
5. Fazer as suas escolhas de acordo com a sua orientação de professores e de recomendação do conselheiro? 
6. Não se esqueça de que você precisa ter 20 créditos em inglês, 15 créditos em estudos sociais (incluindo a história 
dos Estados Unidos) , 10 créditos no mundo Language (Idioma), 20 créditos em matemática, 15 créditos em Ciência 
( incluindo a biologia) , 7.5 créditos em PE e 2,5 créditos em saúde. 
7. Não cumprir o seu programa de ensino superior de Massachusetts internações normas? 
 
Juniors 
1. Você passou todos os seus requisitos anteriores? 
2. Você selecionou o Inglês, Matemática, Ciência e Estudos Sociais? 
3. Você está tomando 7 cursos a cada semestre? 
4. Será que ganharam pelo menos 95 créditos antes de entrar no seu ano sênior? 
5. Fazer as suas escolhas de acordo com a sua orientação de professores e de recomendação do conselheiro? 
6. Não cumprir o seu programa de ensino superior de Massachusetts internações normas? 
 
Idosos  
1. Você passou todos os seus requisitos anteriores? 
2. Você selecionou o Inglês e Matemática? 
3. Você está tendo pelo menos 6 cursos a cada semestre? 
4. Será que ganharam pelo menos 130 créditos após a conclusão do seu ano sênior? 
5. Não se esqueça de que você precisa ter 20 créditos em inglês, 15 créditos em estudos sociais (incluindo a história 
dos Estados Unidos) , 10 créditos no mundo Language (Idioma), 20 créditos em matemática, 15 créditos na ciência 
(incluindo a biologia) , 7.5 créditos em PE e 2,5 créditos em Saúde 
6. Fazer as suas escolhas de acordo com a sua orientação de professores e de recomendação do conselheiro? 
7. Não cumprir o seu programa de ensino superior de Massachusetts internações normas? 
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Descrições do curso 
Belas Artes 

 
Arte 

 
Departamento de Arte oferece uma selecção de pratos, que vão enriquecer e melhorar a vida de todos os 
alunos. Cada curso se esforça para fornecer uma compreensão das artes visuais através de actividades de 
estúdio, história da arte, crítica de arte e estética. 
 
Título do curso: Comp Introdução à arte- I 
Curso nº: 7223 Oferecidos: Ano Completo  
Grau: 9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Arte 
Descrição:  Este curso é uma introdução abrangente para dois e três dimensões fundamentais arte visual 
conhecimentos, técnicas, mídia e vocabulário com visões gerais de História de Arte relacionadas. Através de uma 
exploração de uma variedade de materiais e técnicas de arte, com um foco sobre os elementos e princípios de arte e 
design, os alunos irão desenvolver as suas competências básicas para a arte de fazer, a arte de vocabulário, sentido 
de estética e competências de pensamento crítico. As questões essenciais para o curso incluem "Qual é a arte? O 
que torna a Arte? O que torna o trabalho de arte de qualidade? Como artistas fazer arte? E como posso fazer arte de 
qualidade?" Uma introdução ao processo de crítica, reflexiva por escrito, quizzes e abrangente e intercalar os 
exames finais serão incluídos. Os alunos são obrigados a manter um pessoal de rascunhos e notebook. O 
pensamento crítico, a criatividade, artesanato, reunidos os critérios exigidos de cada atribuição e o esforço pessoal 
são incluídos no processo de classificação e são necessárias para o sucesso neste curso. DOE#05154 

Pré-requisitos: a conclusão deste curso, com um grau de C ou acima é o pré-requisito para o avanço para 
qualquer outro departamento Arte cursos. 
 
 
Título do curso: ARTE II/ Fine Arts Studio           
Curso nº: 7214 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12                      Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept: Arte  
Descrição: Este curso é para o aluno que está seriamente empenhada em construir sobre o fundamento básico 
de competências e conhecimentos adquiridos na introdução abrangente à arte -I curso. Neste segundo ano, há uma 
forte ênfase no desenvolvimento e melhoria das competências de observação direta usando mídia tradicional de 2-
dimensional e assunto. Os projectos incluem desenho, pastel, pintura, colagem, Material misto (e a possibilidade da 
escultura no segundo semestre como o tempo e agendar o permita) com ênfase na composição, pensamento crítico, 
artesanato e apresentação de obras de arte. O objetivo é melhorar o pessoal do aluno habilidades e capacidades a 
fim de avançar para um nível mais pessoal de arte e expressão. Exposição de artistas e movimentos de arte ao 
longo da história será continuado. É necessário pessoal de rascunhos. Críticas agendadas regularmente, reflexiva 
por escrito e abrangente e intercalar os exames finais estão incluídos. .DOE# 05155 
Pré-requisitos: conclusão com êxito da introdução abrangente à arte-I, com um grau de C ou acima, ou aprovação do 
departamento de arte instrutor. (Este curso é também condição indispensável para continuar a outros cursos de 
arte). 
 
 
Título do curso: ARTE III/ avançado de Desenho, Pintura & 3-D Studio 
Curso nº: 7233 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept: Arte 
Descrição: Este curso é para os alunos que são sérios sobre arte e deseja continuar em artes visuais para um 
terceiro ano para iniciar o avanço para um portifólio pessoal/corpo de trabalho. Ele se baseia nas habilidades, 
conhecimentos e experiências de arte, conceitos, materiais e técnicas adquiridos em cursos anteriores de arte I e II 



  
                                                                                                            14 
 
 

de arte Há uma maior ênfase sobre a personalização da arte- fazer da experiência para o aluno: melhorar a 
qualidade e promover a criatividade e aprofundamento competências de pensamento crítico. Artistas, movimentos 
artísticos e culturas continuará a ser examinada e explorado. É necessário pessoal de rascunhos. Críticas 
agendadas regularmente, reflexiva por escrito e abrangente e intercalar os exames finais estão incluídos. DOE # 
05154 
Pré-requisitos: A conclusão com êxito de arte I e arte II com um grau de B ou acima e/ou a aprovação do instrutor 
 
  
Título do curso: ARTE IV//Portfólio intensiva de Artes Visuais 
Curso nº: 7673 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept:  Arte  
Descrição: Este curso é concebido para apenas os casos mais graves estudantes de arte que desejam avançar 
seus estudos em artes visuais e para completar o desenvolvimento de um portifólio pessoal/corpo de trabalho. Os 
alunos vão se concentrar em explorações individuais de mídia, técnicas e conceitos que edificar sobre habilidades e 
conhecimentos de História de Arte adquirida em anteriores cursos de arte. Os alunos devem ter capacidade para 
trabalhar de forma independente - tanto dentro como fora da classe - em obras pessoais que atendam ou excedam 
os critérios das atribuições guiada por os componentes necessários de um colégio de portfólio de arte. Juntamente 
com a carteira de trabalho, todos os alunos serão necessários para desenvolver e escrever um artista da declaração 
que reflete sobre o significado e as aspirações das suas obras de arte pessoais. No segundo semestre será dada 
oportunidade aos estudantes de escolher uma concentração/tema/direção para uma série de trabalhos 
personalizados. Os estudantes a se candidatarem a escolas de arte, faculdades ou universidades vai aprender a 
preparar e a fotografia de seu portfólio para 
Satisfazer os requisitos, digital ou caso contrário, das escolas individuais. (Estudantes são responsáveis por 
eventuais custos incorridos neste processo.) Rascunhos necessário. Midterms e finais. DOE # 05170 
Pré-requisitos: A conclusão com êxito da arte I, Arte II e III com uma arte B ou acima e/ou entrevista com o instrutor 
antes da aprovação para o curso. 
 
  
Título do curso: Fotografia Digital/Design Gráfico  
Curso nº: 7213 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept:   Arte 
Descrição: Este curso introdutório é projetado para aqueles com um interesse na arte e design, composição e 
fotografia. Os alunos irão utilizar uma câmara digital como uma ferramenta art estudando os elementos 
& Princípios de arte e design para expandir o seu desenvolvimento da  composição bidimensional. Os alunos irão 
captar uma variedade de fotografias tais como retratos, vida ainda, paisagens, fotografia desportiva e muito mais. Os 
alunos também irão aprender as noções básicas do Adobe Photoshop e seus usos em edição, reforçar e 
manipulação de uma imagem. (Esta classe é limitada em tamanho devido à disponibilidade de equipamentos 
necessários para completar o trabalho.) Midterms e finais. 
DOE # 05162 
Pré-requisitos: Os alunos devem concluir introdução abrangente de arte I e arte II com um mínimo de um B média e 
deve completar uma entrevista com o instrutor para ser considerado para este curso. 
 
 

PERFORMING ARTS 
 

Artes do Espectáculo são uma parte vital de um programa educacional do aluno. As artes de estimular a 
criatividade. Estudando uma ou mais das artes, os alunos podem adquirir habilidades de concentração, 
organização, escuta eficaz, artística o juízo e a auto-disciplina. 
 
Título do curso: exploração no drama               
Curso nº: 7033                        Oferecidos: Ano Completo  



  
                                                                                                            15 
 
 

Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept:   Performing Arts 
Descrição: Este curso é uma introdução abrangente aos mais a arte do teatro. Concebido para aqueles com um 
interesse no teatro de desempenho, este curso irá ajudar o aluno a desenvolver como um ator. Através da utilização 
de improvisação, os alunos terão a oportunidade de escrever, directa e executar com um parceiro ou equipe. Os 
alunos aprenderão sobre a história do teatro e irá ler literatura dramática. Este curso é um trampolim para a 
participação no nível extra-curriculares. É o curso de introdução para o aluno que tem interesse em prosseguir o 
estudo de teatro. DOE# 05054 
Pré-requisitos:  Nenhum 
 
 
Título do curso: Drama Intermédia                   
Curso nº: 7053                     Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12                     Nível: Honras                                    Créditos: 5.0 
Dept: Performing Arts  
Descrição:   através de exercícios de improvisação e deliberando o aluno irá continuar a desenvolver habilidades de 
drama. 
Os estudantes são responsáveis por projectos, testes e questionários com base na literatura dramática. 
Desempenhos trimestrais permitem que o aluno escreva, directa e executar em uma variedade de produções. 
DOE#05055 
Pré-requisitos: C ou melhor em exploração no drama ou permissão do instrutor. 
 
  
Título do curso: Drama avançado I                     
Curso nº: 7073 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                          Nível: Honras                                 Créditos: 5.0 
Dept:  Performing Arts 
Descrição: Neste curso avançado de alunos será responsável para a fundição, direcionando e produzir um jogo a 
cada trimestre. Isso incluiria as áreas técnicas tais como definir, bijuterias, maquilhagem, som e luz para a 
concepção e execução. Os alunos aprenderão sobre dramaturgos, diretores e atores que moldaram o teatro 
contemporâneo. Deliberando habilidades são reforçadas através de exercícios avançados. 
DOE# 05055 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do drama e permissão de intermediário instrutor. 
 
  
Título do curso: Drama Avançado II                   
Curso nº: 7083 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12                                 Nível: Honras                                   Créditos: 5.0 
Dept:  Performing Arts 
Descrição: Esta classe fornece um desafio excepcional para o estudante de drama temperado Um "Oficina do ator" 
o ambiente permite para a exploração de carácter desafiador. A classe trabalha em conjunto como um ensemble 
empresa para criar obras de teatro para ser apresentada na escola de ensino fundamental e médio níveis.  Trabalhar 
com literatura dramática é expandida. Um teatro componente educação permite que os alunos para a concepção de 
planos de aula e compartilhar seu amor de drama com outros. Pré-requisitos: DOE# 05055 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do drama Avançado 1. 
 
 

Música 
 

O departamento de música oferece uma selecção de pratos, que vão enriquecer e melhorar a vida de todos 
os alunos. Cada curso se esforça para fornecer uma compreensão do belas artes. 
 
Título do curso: WHS Coro                            
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Curso nº: 7000 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                   Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept:   Música 
Descrição:  Sendo um membro da Sociedade Coral WHS dará a você a oportunidade de explorar a música vocal a 
partir de uma variedade de culturas e de períodos de tempo através do estudo e de desempenho. O currículo 
enfatiza as noções básicas de técnica vocal, musicianship desenvolvimento, alfabetização, o visor de leitura de 
música e história da música. Todos os membros são esperados para participar em qualquer desempenhos regulares 
fora da classe. DOE# 05111 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
 
Título do curso: música instrumental                
Curso nº: 7006 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:9,10,11,12 
Dept: Música 
Descrição:   Este curso oferece aos alunos o empolgante oportunidade para executar no quadro da sua escolha, em 
geral selecionado em elementares e/ou médio nível escolar. A Escola de Alta banda vai realizar vários concertos 
anuais no high school, competir em festivais estadual e executar programas de sensibilização com o Ensino Médio, 
ATC e a comunidade. Este curso permite que os alunos de construir sobre os fundamentos da música, bem como 
lhes dar uma oportunidade de fazer a diferença na escola e comunidade Winthrop 
 
  
Título do curso: Compreensão música: uma exploração da teoria, história e valorização 
Curso nº: 7005                        Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: College Prep 
Dept:   Música 
Descrição: Música fornece uma maneira para que os alunos se expressar artisticamente, mas a música também 
melhora a inteligência e a criatividade. Compreensão da música é um curso projetado para desenvolver os alunos" 
visuais e aurais compreensão dos fundamentos de base e estrutura da música. Neste curso, os alunos vão estudar a 
evolução, idioma e símbolos da música e examinará vários elementos musicais tais como balanças, cordas, pitch 
notações, intervalos assinaturas do tempo e ritmos, e irá aprender a ler e a construir estes elementos em si. Através 
da formação de orelha, visor de leitura/cantar, improvisação, composição, análise crítica escuta e desempenho, os 
elementos da música será examinado para seus papéis distintos na organização musical. DOE# 05119 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
 

Negócios, tecnologia de computador & media 
 

O Negócio, Computador & Tecnologia de mídia os cursos são projetados para preparar os alunos para 
compreender as expectativas da comunidade empresarial. Os alunos obterão informações sobre como se 
preparar para profissões e carreiras. Salários, condições de trabalho, benefícios, previsões do mercado de 
trabalho, análise financeira e as informações relacionadas serão exploradas. Desenvolvimento de 
competências é uma prioridade como alunos descobrir talentos clarificar valores e definir metas. Os alunos 
irão se tornar alfabetizados e experiente com sistemas de computador, software de computador e 
emergentes tecnologias de mídia e a criação de oportunidades de emprego. 
  
Título do curso: Contabilidade I                               
Curso nº: 5163 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept de negócios: 
Descrição:  Este curso fornece ao aluno uma introdução aos princípios contabilísticos, examinando a contabilidade 
básica a teoria e a aplicação da teoria para negócios. O curso também irá fornecer uma compreensão geral dos 
conceitos e métodos de negócios. Os projectos serão atribuídos a fim de dar ao aluno uma abordagem realista de 
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como uma empresa opera e alunos também irá concluir os projectos de contabilidade automatizada usando o 
Microsoft Excel. Este curso irá trabalhar em honra a um ritmo acelerado. Forte matemática são importantes.  DOE# 
12104 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Contabilidade 2                              
Curso nº: 5153 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept de negócios: 
Descrição: Este curso de nível honras inclui uma revisão da teoria apresentada em Contabilidade 1 e apresenta 
problemas especiais nas operações contabilísticas. Ela não só comentários à manutenção de registos para um único 
dono, mas abrange também a folha de pagamentos, depreciação, a parceria e a corporation contabilidade. Os alunos 
também irão se tornar versados em contabilidade informatizada, que reflecte o currículo. DOE# 12104 
Pré-requisitos: Conclusão da Contabilidade 1 classe com um 70% ou acima e a aprovação do instrutor de 
contabilidade.  
 
  
Título do curso: Microsoft Office                        
Curso nº: 6164 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept de negócios: 
Descrição: No aplicativo de computador cursos, o aluno adquirir conhecimentos e experiência na utilização 
adequada e eficaz dos pacotes de software escrito anteriormente. Este curso sublinha o desenvolvimento de 
competências e técnicas de digitação toque juntamente com um exame minucioso da suite Microsoft Office. Ele irá 
incluir uma abrangente e detalhada da utilização de todas as funções essenciais do Word, Excel, PowerPoint e 
banco de dados Access. Após a conclusão desta classe o aluno irá possuir compreensão detalhada dos quatro tipos 
de software juntamente com os profissionais 
Habilidades de digitação DOE# 10004 
Pré-requisitos:  Nenhum 
 
  
Título do curso: Design para a Web                  
Curso nº: 6173 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:    11, 12 Nível: Honras                                              Créditos: 5.0 
Dept de negócios: 
Descrição:  Este curso enfatiza diferentes aspectos de web design/desenvolvimento. O aluno aprenderá técnicas de 
design atual juntamente com HTML (Hypertext Markup Language). Manipulação de imagens utilizando o Adobe 
Photoshop e Illustrator será coberto juntamente com os mais avançados na web linguagens de programação como 
JavaScript e Java. Após a conclusão deste curso o aluno irá possuir intermédia em web design e desenvolvimento 
de competências.. DOE# 10201 
Pré-requisitos:  conclusão bem sucedida do Microsoft Office ou aprovação por escrito do instrutor 
 
  
Título do curso: Produções de Vídeo Digital 
Curso nº: 6524 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept de   negócios: 
Descrição: A produção de Vídeo Digital é um ano completo de golfe, que explora a capacidade de comunicar uma 
mensagem através da linguagem visual de arte digital este curso fornecerá aos alunos uma oportunidade de 
trabalhar em pequenas equipas de vídeo e criar vários tipos de produções de mídia digital incluindo: notícias 
segmentos, narrativa curta filmes, os anúncios de serviço público, anúncios culminando em um 10-15 minutos de 
curta metragem que será inserido no Winthrop High School Film Festival. Os alunos irão se tornar proficientes com a 
operação de câmeras de vídeo digital full HD, Adobe Premiere Pro, o padrão da indústria não regular um software de 
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edição de vídeo, gravação de script, storyboarding e planejamento de pré-produção. A ênfase está no trabalho em 
equipe, habilidades organizacionais, a criatividade e a gestão de projectos. DOE # 11055 
Pré-requisitos: Nenhum  
 
  
Título do curso: a produção de Vídeo Digital II 
Curso nº: 6534 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12                        Nível: College Preparatory                            Créditos: 5.0  
Dept de negócios: 
Descrição: Este é um nível intermediário curso de produção de mídia digital que irá desenvolver o conhecimento 
Digital Media I. alunos continuarão a desenvolver a sua utilização do Adobe Creative Suite 6 incluindo a programas 
de edição Premiere Pro, Encore, Photoshop e ilustrador, bem como sendo introduzido para o Adobe After Effects. Os 
alunos irão continuar a ganhar experiência com o uso de equipamento de videografia como a Canon XA10 e 
rebeldes T3i através da filmagem de projetos criativos pessoais, escola eventos e ajudando a criar o vídeo sênior. 
O curso irá afiar todos os aspectos da produção de mídia digital e reforçar os alunos a capacidade de contar uma 
história através da lente de uma câmara. Os alunos serão envolvidos em uma variedade de projetos de curtas-
metragens, news produções e documentários, bem como sendo responsável por ajudar a executar o canal de 
acesso educacional WCAT-15 
Pré-requisitos: A conclusão com êxito da mídia digital I conclusão do curso com C, ou permissão do instrutor. 
 
  
 
 

WORKSHOP DE AP 
 
Título do curso: Workshop de colocação avançada 
Curso nº: 2299 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 11, 12                         Nível: Créditos padrão: 0,0 
Dept: Orientação 
Descrição: O AP modelos workshop centrado no aluno grupo de estudo criado por alunos do colégio. Não há 
atribuições do este curso; os alunos trabalham em colaboração com outros estudantes no curso de AP AP 
atribuições. Este workshop fornece o tempo de estudo alargado durante a escola para reforçar o conhecimento 
conceitual, técnicas de afiação, aprimorar a experiência e melhorar a comunicação verbal dos sujeitos. 
Pré-requisitos: Este workshop está aberto a qualquer aluno tendo três ou mais cursos AP. Deve ter aprovação do 
Departamento de Orientação para esclarecer o status de crédito. 
 
 

Idioma inglês ARTES 
 
O currículo é baseado na habilidade de comunicação de leitura, escrita, falar, ouvir e apresentar. 
Especificamente, o currículo fornece instruções sobre os diferentes modos de expressão oral e escrita, 
leitura analítica, vocabulário gramática/uso e estudo de mídia. Todos os alunos devem ter Inglês em toda 
seus quatro anos de escola. Os cursos são oferecidos em três níveis de modo que os estudantes possam 
selecionar cursos que se adequa às suas necessidades, capacidades e realização. Leitura durante os 
meses de verão é um esperado e parte importante do programa de Inglês. A lista de leitura de verão requer 
leitura específicos para preparar o aluno para o conteúdo do curso e as metas para o ano seguinte. A lista 
é ecléctico na sua gama de dificuldade de leitura, o nível de interesse e de género. O departamento de 
Inglês professores atribuir romance, novela, ou reproduz em Junho e o acompanhamento com uma 
avaliação em suas aulas de inglês no ano lectivo subsequente. 
 
Título do curso: Língua Inglesa ARTS I 
Curso nº: 0014 Oferecidos: Ano Completo  
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Grau:   Nível 9: College Preparatory                            Créditos: 5.0  
Dept: Inglês 
Descrição: Idioma inglês/cursos de Artes e construir o conhecimento anterior dos alunos de gramática, 
vocabulário, uso da palavra e a mecânica da escrita e geralmente incluem os quatro aspectos do uso do idioma: 
leitura, escrita, falar e ouvir. Normalmente, estes cursos introduzir e definir vários géneros de literatura, com 
exercícios de escrita frequentemente ligadas à leitura seleções. Os alunos são preparados para os programas em 
quatro anos colégios. DOE# 01001 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Língua Inglesa ARTS I           
Curso nº: 0013 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   Nível 9: Honras                                                 Créditos: 5.0 
Dept:   Inglês  
Descrição: Honras Inglês é projetado para alunos que altamente motivados apresentaram acima da média de 
realização acadêmica. O núcleo de literatura é semelhante ao atribuído no College Prep curso de inglês, mas honras 
Inglês envolve uma mais extensa quantidade de leitura complementar, escrita e vocabulário. O curso requer uma 
quantidade significativa de original e o trabalho independente e os estudantes deverão possuir habilidades acima da 
média em leitura, escrita e análise de obras literárias. Os alunos são preparados para os programas em quatro anos 
colégios. DOE# 01001 
Pré-requisitos: B na classe de Inglês anterior ou recomendação do professor anterior 
 
  
Título do curso: Língua Inglesa ARTS I 
Curso nº: 6014 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   Nível 9: College Preparatory Créditos: 5.0 
Dept: Inglês filiados Dept: Educação Especial                              
Descrição: Idioma inglês/cursos de Artes e construir o conhecimento anterior dos alunos de gramática, 
vocabulário, uso da palavra e a mecânica da escrita e geralmente incluem os quatro aspectos do uso do idioma: 
leitura, escrita, falar e ouvir. Normalmente, estes cursos introduzir e definir vários géneros de literatura, com 
exercícios de escrita frequentemente ligadas à leitura seleções. Modificações do currículo será baseado no IEP do 
aluno. DOE# 01001 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Língua Inglesa Arts II 
Curso nº: 0024 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:                                    Nível 10: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept:  Inglês 
Descrição:   Inglês/Idioma cursos ARTS II normalmente oferecem um enfoque equilibrado sobre a composição e a 
literatura. 
Normalmente, os alunos aprendem sobre a alternativa objectivos e audiências de composições escritos por escrito 
persuasiva, crítica e criativa da multi-ponto ensaios e composições. Através do estudo de vários gêneros de 
literatura, os alunos podem melhorar a sua taxa de leitura e compreensão e desenvolver competências para 
determinar a intenção do autor e o tema e a reconhecer as técnicas utilizadas pelo autor para entregar a sua 
mensagem. Os alunos são preparados para os programas em quatro anos colégios. DOE# 01002 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de ELA I 
 
  
Título do curso: Língua Inglesa Arts II 
Curso nº: 6024 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:                                   Nível 10: College  Preparatory Créditos: 5.0 
Dept:   Inglês filiados Dept: Educação Especial    
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Descrição:    Inglês/Idioma cursos ARTS II normalmente oferecem um enfoque equilibrado sobre a composição e a 
literatura. 
Normalmente, os alunos aprendem sobre a alternativa objectivos e audiências de composições escritos por escrito 
persuasiva, crítica e criativa da multi-ponto ensaios e composições. Através do estudo de vários gêneros de 
literatura, os alunos podem melhorar a sua taxa de leitura e compreensão e desenvolver competências para 
determinar a intenção do autor e o tema e a reconhecer as técnicas utilizadas pelo autor para entregar a sua 
mensagem. Todos freqüentava aulas de inglês irá incluir uma revisão de MCM componente. Modificações do 
currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 01002 
Pré-requisitos:   conclusão bem sucedida de ELA I 
 
  
Título do curso: Língua Inglesa Arts II 
Curso nº: 0023 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:                                 Nível 10: Honras                                               Créditos: 5.0 
Dept:  Inglês 
Descrição: Honras Inglês é projetado para alunos que tenham altamente motivados e acima da média de 
realização acadêmica. O núcleo de literatura é semelhante ao atribuído no College Prep curso de inglês, mas honras 
Inglês envolve uma mais extensa quantidade de leitura complementar e vocabulário. O curso requer uma quantidade 
significativa de original e o trabalho independente e os estudantes deverão possuir habilidades acima da média em 
leitura, escrita e análise de obras literárias. Os alunos são preparados para os programas em quatro anos 
colégios.    DOE# 01002 
Pré-requisitos: pré-requisito: C ou acima no idioma inglês Artes 1 honras ou um em inglês 
Idioma ARTS I CP ou a aprovação do instrutor. 
 
  
Título do curso: Artes Língua Inglesa III 
Curso nº: 0034 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11                                  Nível: College Preparatory                         Créditos: 5.0  
Dept: Inglês 
Descrição: Idioma inglês/Artes III cursos de continuar a desenvolver as habilidades de escrita dos alunos, 
enfatizando a clareza e a lógica de padrões de gravação, escolha de palavras e uso, como estudantes escrever 
ensaios e começar a aprender as técnicas de escrita de trabalhos de investigação. Os estudantes continuam a ler 
obras de literatura, que muitas vezes constituem a espinha dorsal da escrita atribuições. Convenções literárias e 
estilístico dispositivos podem receber maior ênfase do que em anteriores cursos. O foco deste curso é a literatura 
norte-americana. Os alunos são preparados para os programas em quatro anos colégios. DOE# 01003 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de ELA II 
 
 
Título do curso: Artes Língua Inglesa III 
Curso nº: 6034 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11                                   Nível: College Preparatory                             Créditos: 5.0 
Dept:   Inglês                            filiados Dept: Educação Especial 
Descrição: Idioma inglês/Artes III cursos de continuar a desenvolver as habilidades de escrita dos alunos, 
enfatizando a clareza e a lógica de padrões de gravação, escolha de palavras e uso, como estudantes escrever 
ensaios e começar a aprender as técnicas de escrita de trabalhos de investigação. Os estudantes continuam a ler 
obras de literatura, que muitas vezes constituem a espinha dorsal da escrita atribuições. Convenções literárias e 
estilístico dispositivos podem receber maior ênfase do que em anteriores cursos. O foco deste curso é a literatura 
norte-americana. Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 
01003 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de ELA II 
 
  
Título do curso: Artes Língua Inglesa III 
Curso nº: 0043 Oferecidos: Ano Completo  
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Classe:   11                                  Nível: Honras                                                     Créditos: 5.0 
Dept:  Inglês 
Descrição: Honras Inglês é projetado para alunos que altamente motivados apresentaram acima da média de 
realização acadêmica. O núcleo de literatura é semelhante ao atribuído no College Prep curso de inglês, mas honras 
Inglês envolve uma mais extensa quantidade de leitura complementar e vocabulário. O curso requer uma quantidade 
significativa de originais e de trabalho independente, e se espera que os estudantes possuem umamédia de bove 
habilidades em leitura, escrita e análise de obras literárias. Os alunos são preparados para os programas em quatro 
anos colégios. DOE# 01003 
Pré-requisitos: C ou acima no idioma inglês Artes 1I honras ou um no idioma inglês ARTS II CP 
Ou a aprovação do instrutor. 
 
 
Título do curso: Artes Língua Inglesa IV 
Curso nº: 0052 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12                                  Nível: College Preparatory                                    Créditos: 5.0  
Dept:   Inglês 
Descrição:  Senior Inglês/Idioma é um curso de pesquisa na literatura britânica, começando com os primeiros anglo 
saxónica- epics e traçar o curso de literatura britânica através dos seus vários períodos a idade moderna. Os alunos 
irão ler épicos, poesia, drama, romances, não-ficção e contos. Os alunos irão continuar a desenvolver as suas 
competências como leitor crítico e analítico dos escritores. DOE#01004 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de ELA III 
 
  
Título do curso: Artes Língua Inglesa IV  
Curso nº: 6044 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12                                   Nível: College Preparatory                               Créditos: 5.0  
Dept:   Inglês                           filiados Dept: Educação Especial 
Descrição: Idioma inglês/cursos de Artes IV mistura de composição e de literatura em um todo coeso como 
alunos escrever crítica e análise comparativa da literatura selecionada, continuando a desenvolver as suas 
habilidades de artes de linguagem. Normalmente, os alunos escrevam multi-ponto ensaios, mas eles também podem 
escrever um ou dois grandes trabalhos de investigação. O foco deste curso é sobre literatura britânica. Modificações 
do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 01004 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de ELA III 
 
  
Título do curso:  Artes Língua Inglesa IV 
Curso nº: 0053                    Oferecidos: Ano Completo                                              Créditos: 5.0 
Classe:    12 Nível: honras                 
Dept:   Inglês 
Descrição: Idioma Inglês/sênior é um curso de pesquisa na literatura britânica, começando com os primeiros 
anglo saxónica- epics e traçar o curso de literatura britânica através dos seus vários períodos a idade moderna. Os 
alunos irão ler épicos, poesia, drama, romances, não-ficção e contos. Os alunos irão continuar a desenvolver as suas 
competências como leitor crítico e analítico dos escritores. 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de ELA III honrarias ou uma média em ELA III CP 
 
  
Título do curso: AP Literatura Inglesa e composição 
Curso nº: 0451                     Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                         Nível: AP                                                           Créditos: 5.0 
Dept:  Inglês 
Descrição: Na sequência do Conselho de Administração do Colégio currículo sugerido projetado para colégio 
paralelo a nível de cursos de inglês, AP Literatura Inglesa e cursos de composição permitem que os alunos a 
desenvolver padrões de avaliação crítica da literatura. Os alunos podem estudar a língua, caractere, acção e tema 
de obras de obras literárias mérito; enriquecer a sua compreensão de conotação, metáfora, ironia, a sintaxe e o tom 
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e escrever composições de sua própria (incluindo análise literária, exposição, argumento, narrativa e Escrita 
Criativa). Os alunos que fazem o curso de inglês AP deve ter o exame AP e o exame não reembolsável taxa deve 
ser paga mediante entrana classe. dno DOE# 01006 
Pré-requisitos: C ou acima no idioma inglês ARTS II honras ou B ou acima no idioma inglês Artes 
II 10 CP ou recomendado pelo PSAT pontuações ou instrutor 
 
  
Título do curso: AP o idioma Inglês e composição 
Curso nº: 0441                                   Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                                       Nível: AP                                       Créditos: 5.0 
Dept: Inglês 
Descrição: Após o Colégio Boards' sugerida currículo projetado para colégio paralelo a nível de cursos de inglês, 
AP o idioma Inglês Cursos de composição e expor os estudantes a prosa escritos em uma variedade de períodos, 
disciplinas e contextos de retórica. Esses cursos enfatizam a interação de direito autoral, destinados a audiência e o 
objecto na mão, e através deles, os alunos aprendem a desenvolver a flexibilidade estilística como eles escreveram 
composições que abrangem uma variedade de temas que são destinados para fins diversos. Os alunos que fazem o 
curso de inglês AP deve ter o exame AP e o exame não reembolsável taxa deve ser pago no momento da entrada na 
classe. DOE #01005 
Pré-requisitos: C ou acima no idioma inglês ARTS II honras ou B ou acima no idioma inglês Artes 
II 10 CP ou recomendado pelo PSAT pontuações ou instrutor. 
 
 
 
 
 
Idioma inglês LERNER 
 
Winthrop High School oferece um abrangente programa de desenvolvimento da língua inglesa para estudantes cuja 
primeira língua não é o inglês.  A colocação do aluno em EL ESL classes está dependente do Estado necessária 
avaliação W.I.D.A. (ACESSO / W-APT), que fornece a linha de base de dados para conselheiros e 
PO pessoal.  Informações fornecidas através deste processo é usado para determinar o posicionamento correto do 
aluno em uma classe de ESL mais adequado para o aluno individual do nível de proficiência linguística e as 
necessidades de desenvolvimento de língua inglesa. Os alunos são avaliados anualmente por exigência estatal a fim 
de determinar seu progresso em direção a proficiência na língua inglesa e colocação de futuro em classes de ESL. 
 
  
Título do curso: ELL (Idioma Inglês Aluno) 
Curso nº: 0355 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory                           Créditos: 5.0  
Dept: Inglês 
Descrição: Inglês os aprendentes de línguas (ELL)  
Este curso foi projetado para novos alunos EL com níveis de proficiência linguística 1 (Introdução) e 2 (Emergente) 
conforme determinado pela avaliação do estado.  Este curso se concentra sobre noções básicas de gramática, 
vocabulário, falar, ouvir, leitura e escrita. Aquisição da gramática de base é ensinada através de uma abordagem 
sistemática do desenvolvimento da língua inglesa, enfatizando a produção verbal do aluno. Melhoria dos alunos 
serão medidos e avaliados em uma variedade de formas, incluindo oral, escrita, atribuições e baseada em 
projectos bem como questionários e exames. 
(Nota: Requisitos por estado presente um 140 min classe)    
Pré-requisito: nenhum, colocação determinada pela avaliação     
Nível grau(s): 9, 10, 11, 12   Crédito: 4 CP 
Pré-requisitos: ELL aprovação pelo Coordenador. 
 
Título do curso: ESL I 
Curso nº: 0455 Oferecidos: Ano Completo  
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Grau: 9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Inglês 
Descrição: Este curso continua o desenvolvimento de gramática, vocabulário, falar, ouvir, competências de leitura 
e de escrita através da utilização sistemática de desenvolvimento de língua inglesa. É recomendado para os alunos 
que estão no alto 2 (Emergente) e baixa 3 (Desenvolvimento) níveis conforme determinado pela avaliação do estado. 
Contextualizado atividades de leitura e escrita são projetados para ajudar os alunos a desenvolver competências de 
literacia usando uma linguagem que é praticada por via oral, e incentiva o desenvolvimento do vocabulário. Neste 
curso, os alunos começam a utilizar a língua em uma vasta gama de contextos e situações. Melhoria dos alunos 
serão medidos e avaliados em uma variedade de formas, incluindo oral, escrita, atribuições e baseada em projectos 
bem como questionários e exames. 
Pré-requisitos: ELL aprovação pelo Coordenador. 
 
 
Título do curso: ESL II 
Curso nº: 0655 Oferecidos: Ano Completo  
Grau: 9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Inglês 
Descrição: Este curso foi projetado para melhorar as habilidades de comunicação na língua inglesa em leitura, 
escrita, falando, a escuta e a compreensão para os estudantes que estão em El Alto nível 3 (Desenvolvimento) de 
baixo nível 4 (expansão) varia. Idioma formas e funções serão usados para orientar o desenvolvimento dos 
estudantes de competências linguísticas essenciais e o desenvolvimento do vocabulário. O foco do curso é a de 
melhorar as habilidades de comunicação na língua inglesa dos alunos por se engajarem ativamente em uma 
variedade de tarefas centralizada em participação. Alguns dos quais irá incluir a trabalhar em conjunto como uma 
classe inteira, em pequenos grupos e de forma independente. Melhoria dos alunos serão medidos e avaliados em 
uma variedade de formas, incluindo oral, escrita, atribuições e baseada em projectos bem como questionários e 
exames.  
Pré-requisito: Posicionamento determinado por avaliação     
 
 
Título do curso: ESL III 
Curso nº: 0755 Oferecidos: Ano Completo  
Grau: 9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Inglês 
Descrição: Este curso foi projetado para melhorar as habilidades de comunicação na língua inglesa em 
leitura, escrita, falando, a escuta e a compreensão para os estudantes que estão em El Alto nível 4 (expansão) e 
nível 5 (intervalos de bridging).  Esta classe tem uma forte ênfase no desenvolvimento de habilidades de 
compreensão da leitura e da escrita para el estudantes perto de transição.  O foco do curso é a de melhorar as 
habilidades de comunicação na língua inglesa dos alunos e aumentar a sua utilização e compreensão da linguagem 
acadêmica por se engajarem ativamente em uma variedade de tarefas centralizada de participação. Alguns dos 
quais irá incluir a trabalhar em conjunto como uma classe inteira, em pequenos grupos e de forma independente. 
Melhoria dos alunos serão medidos e avaliados em uma variedade de formas, incluindo oral, escrita, atribuições e 
baseada em projectos bem como questionários e exames. 
Pré-requisitos:   Posicionamento determinado por avaliação     
 
 

Matemática 
 
A WHS Departamento de Matemática oferece um programa flexível de estudo que atenda às necessidades de todos 
os alunos no 
No século XXI.  Consistente com a WHS a filosofia, o departamento de Matemática oferece uma variedade de 
experiências de aprendizado e avaliação de oportunidades através de uma variedade de actividades. Os alunos 
aprendem a trabalhar de forma independente, bem como de forma colaborativa como membros de uma equipe.  Os 
alunos engatar no uso de materiais manipulativos, a recolha de dados para a modelagem matemática e laboratórios 
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de investigação para descobrir os conceitos matemáticos. Todas as noites de casa, problema surgir, curso notas, 
apresentações dos alunos, projectos, cartazes e tradicional de testes são utilizados para avaliar o conhecimento 
matemático do aluno. Todos os cursos examinar conceitos matemáticos em quatro representações interligadas: 
analiticamente, graficamente, numérica e verbal. Uma calculadora gráfica é uma ferramenta essencial para a 
compreensão destas ligações; portanto, a WHS Departamento de Matemática recomenda vivamente que cada aluno 
deve ter sua própria calculadora gráfica. A calculadora preferida é a da Texas Instrument TI-83 (qualquer) ou TI-84 
(qualquer). Começando com a turma de 2016, todos os alunos serão obrigados a tomar 4 cursos de matemática que 
incluem um curso de matemática no seu ano sênior. 
 
Título do curso: Álgebra 1                                    
Curso nº: 2003 ofereceu: Ano Completo  
Grau:   Nível 9: Honras Créditos: 5.0 
Dept: Matemática 
Descrição:  Álgebra 1 começa com uma revisão de fim de operação, números racional e resolver equações / 
desigualdades. Funções, limitado a linear, exponencial e quadrático, são introduzidas precocemente, explorada a 
partir de várias perspectivas e utilizado durante todo o curso para modelo e resolver problemas da vida real. Várias 
formas de funções linear e quadrático são examinados de perto para comparar diferentes estruturas algébricas. 
Resolver sistemas de equações lineares, utilizando propriedades de expoentes e radicais livres e operações com 
polinômios completar o modo algébrico requisitos. Introdução à probabilidade e estatísticas de modelagem de 
conceitos de vida real problemas concluir este curso. DOE# 02052 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Álgebra 1                                   
Curso nº: 2014 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   Nível 9: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Matemática 
Descrição:  Álgebra 1 começa com uma revisão de fim de operação, números racional e resolver equações / 
desigualdades. Funções, limitado a linear, exponencial e quadrático, são introduzidas precocemente, explorada a 
partir de várias perspectivas e utilizado durante todo o curso para modelo e resolver problemas da vida real. Várias 
formas de funções linear e quadrático são examinados de perto para comparar diferentes estruturas algébricas. 
Resolver sistemas de equações lineares, utilizando propriedades de expoentes e radicais livres e operações com 
polinômios completar o modo algébrico requisitos. Introdução à probabilidade e estatísticas de modelagem de 
conceitos de vida real problemas concluir este curso. DOE# 02052 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
 
Título do curso: Álgebra I                                   
Curso nº: 8014 Oferecidos: Ano Completo  
Grau: Nível 9: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept:  Matemática Dept de afiliadas: Educação Especial 
Descrição: Álgebra 1 começa com uma revisão de fim de operação, números racional e resolver equações / 
desigualdades. Funções, limitado a linear, exponencial e quadrático, são introduzidas precocemente, explorada a 
partir de várias perspectivas e utilizado durante todo o curso para modelo e resolver problemas da vida real. Várias 
formas de funções linear e quadrático são examinados de perto para comparar diferentes estruturas algébricas. 
Resolver sistemas de equações lineares, utilizando propriedades de expoentes e radicais livres e operações com 
polinômios completar o modo algébrico requisitos. Introdução à probabilidade e estatísticas de modelagem de 
conceitos de vida real problemas concluir este curso. Modificações do currículo baseado no IEP do aluno. DOE# 
02052 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Geometria                                    
Curso nº: 2123 Oferecidos: Ano Completo  
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Grau:   9,                               Nível 10: Honras                                     Créditos: 5.0 
Dept: Matemática 
Descrição: essa geometria curso começa com uma revisão de conceitos e vocabulário geométrico essencial 
introduzida anteriormente. Provas, formal e informal, são introduzidos no começo e muitas vezes utilizados para 
reforçar o raciocínio dos alunos e capacidade para justificar as suas conclusões. Figuras bidimensionais são 
examinadas atentamente ao explorar conceitos de similaridade, congruência, transformações, perímetro e área. 
Objetos tridimensionais são analisados e utilizados para explorar conceitos da superfície e do volume. Introdução ao 
triângulo direito trigonometria e geometria analítica concluir este curso. DOE# 02072 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 
 
 
Título do curso: Geometria                                  
Curso nº: 2124 Oferecidos: Ano Completo  
Grau: 9, Nível 10: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Matemática 
Descrição:  cursos de geometria começar com uma revisão de conceitos e vocabulário geométrico essencial 
introduzida anteriormente. Provas, formal e informal, são introduzidos no começo e muitas vezes utilizados para 
reforçar o raciocínio dos alunos e capacidade para justificar as suas conclusões. Figuras bidimensionais são 
examinadas atentamente ao explorar conceitos de similaridade, congruência, transformações, perímetro e área. 
Objetos tridimensionais são analisados e utilizados para explorar conceitos da superfície e do volume. Introdução ao 
triângulo direito trigonometria e geometria analítica concluir este curso. DOE# 02072 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 
 
  
Título do curso: Geometria                                   
Curso nº: 8024 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   Nível 10: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept:   Matemática Dept de afiliadas: Educação Especial 
Descrição:  cursos de geometria começar com uma revisão de conceitos e vocabulário geométrico essencial 
introduzida anteriormente. Provas, formal e informal, são introduzidos no começo e muitas vezes utilizados para 
reforçar o raciocínio dos alunos e capacidade para justificar as suas conclusões. Figuras bidimensionais são 
examinadas atentamente ao explorar conceitos de similaridade, congruência, transformações, perímetro e área. 
Objetos tridimensionais são analisados e utilizados para explorar conceitos da superfície e do volume. Introdução ao 
triângulo direito trigonometria e geometria analítica concluir este curso. . Modificações do currículo será baseado no 
IEP do aluno. DOE# 02072 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 
 
  
Título do curso: Geometria                                 
Curso nº: 2222 Oferecidos: Ano Completo  
Grau 9, Nível 10:                                     Créditos acelerado: 5.0 
Dept:: Matemática 
Descrição:  cursos de geometria começar com uma revisão de conceitos e vocabulário geométrico essencial 
introduzida anteriormente. Provas, formal e informal, são introduzidos no começo e muitas vezes utilizados para 
reforçar o raciocínio dos alunos e capacidade para justificar as suas conclusões. Figuras bidimensionais são 
examinadas atentamente ao explorar conceitos de similaridade, congruência, transformações, perímetro e área. 
Objetos tridimensionais são analisados e utilizados para explorar conceitos da superfície e do volume. Introdução ao 
triângulo direito trigonometria e geometria analítica concluir este curso. DOE# 02072 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 
 
  
Título do curso: Álgebra 2                                    
Curso nº: 2113 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11 Nível: Honras Créditos: 5.0 
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Dept:   Matemática 
Descrição: Álgebra 2 cursos começam com uma revisão de álgebra 1 conceitos: equações, as desigualdades de 
sistemas lineares e funções. Exponencial quadr ica e funções são reanalisados e alargado a polinomial e as funções 
logarítmicas e as operações associadas. Basic trigonometria e funções racional e números imaginários são 
introduzidas e exploradas. Estatísticas de probabilidade e conceitos são atualizados e estendida para concluir este 
curso.  
DOE # 02056 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 
 
  
Título do curso: Álgebra 2                                 
Curso nº: 2332 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, Nível 10: Créditos acelerado: 5.0 
Dept: Matemática  
Descrição: Álgebra 2 cursos começam com uma revisão de álgebra 1 conceitos: equações, as desigualdades de 
sistemas lineares e funções. Exponencial quadr ica e funções são reanalisados e alargado a polinomial e as funções 
logarítmicas e as operações associadas. Funções básicas de trigonometria e racional e números imaginários 
são introduzidas e exploradas. Estatísticas de probabilidade e conceitos são atualizados e estendida para concluir 
este curso. DOE # 02056 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 acelerado 
 
  
Título do curso: Álgebra 2                                  
Curso nº: 8034 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0 
Dept:   Matemática                    Dept de afiliadas: Educação Especial  
Descrição:  Álgebra 2 cursos começam com uma revisão de álgebra 1 conceitos: equações, as desigualdades de 
sistemas lineares e funções. Exponencial quadr ica e funções são reanalisados e alargado a polinomial e as funções 
logarítmicas e as operações associadas. Funções básicas de trigonometria e racional e números imaginários são 
introduzidas e exploradas. Estatísticas de probabilidade e conceitos são atualizados e estendida para concluir este 
curso. Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 02056 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 1 
 
  
Título do curso: Álgebra 2                                   
Curso nº: 2134 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12 Nível: College Preparatory                            Créditos: 5.0  
Dept: Matemática 
Descrição: Álgebra 2 cursos começam com uma revisão de álgebra 1 conceitos: equações, as desigualdades de 
sistemas lineares e funções. Exponencial quadr ica e funções são reanalisados e alargado a polinomial e as funções 
logarítmicas e as operações associadas. Funções básicas de trigonometria e racional e números imaginários são 
introduzidas e exploradas. Estatísticas de probabilidade e conceitos são atualizados e estendida para concluir este 
curso. DOE # 02056 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de geometria 
 
  
Título do curso: Pre-Calculus                             
Curso nº: 2352 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12 Nível:                                       Créditos acelerado: 5.0 
Dept: Matemática  
Descrição: Cursos Pre-Calculus começam com uma análise dos principais conceitos de álgebra 2: quadráticos, 
números complexos e funções. A função polinomial e triângulo direito trigonometria são reanalisados e estendido 
para as seções cônicas e não-triângulo direito trigonometria. Operações com vetores e números complexos são 
introduzidas e exploradas. Estatísticas de probabilidade e conceitos são atualizados e alargado a probabilidade 
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condicional, teoria de conjuntos e combinatória. Funções trigonométricas e racional e uma introdução aos limites 
concluir este curso. DOE# 02110 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 2 Acc 
 
  
Título do curso: Pre-Calculus                             
Curso nº: 2403 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                            Nível: Honras                                                  Créditos: 5.0 
Dept:   Matemática 
Descrição: Cursos Pre-Calculus começam com uma análise dos principais conceitos de álgebra 2: quadráticos, 
números complexos e funções. A função polinomial e triângulo direito trigonometria são reanalisados e estendido 
para as seções cônicas e não-triângulo direito trigonometria. Operações com vetores e números complexos são 
introduzidas e exploradas. Estatísticas de probabilidade e conceitos são atualizados e alargado a probabilidade 
condicional, teoria de conjuntos e combinatória. Funções trigonométricas e racional e uma introdução aos limites 
covocê precisa para arrebentar: bateria demolidora este curso. DOE# 02110. 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 2 
 
 
Título do curso: Álgebra 3                                   
Curso nº: 2144 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: Matemática 
Descrição: Álgebra 3 comentários e estende os conceitos para alunos que algébrico já tomadas álgebra II 
Tópicos do curso incluem (mas não são limitados a) Operações com expressões racional e irracional, factoring de 
expressões racional, equações lineares e desigualdades, quadrático equações, Resolver sistemas de equações 
lineares e quadráticas, propriedades de equações de grau superior, Operações com utilização racional e irracional 
expoentes e vários tópicos de trigonometria. DOE# 02057 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 2 
 
 
  
Título do curso: Álgebra 3                                   
Curso nº: 2144                                 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12                                 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0 
Dept:   Matemática                            Dept de afiliadas: Educação Especial    
Descrição: Álgebra 3 comentários e estende os conceitos para alunos que algébrico já tomadas álgebra II 
Tópicos do curso incluem (mas não são limitados a) Operações com expressões racional e irracional, factoring de 
expressões racional, equações lineares e desigualdades, quadrático equações, Resolver sistemas de equações 
lineares e quadráticas, propriedades de equações de grau superior, Operações com utilização racional e irracional 
expoentes e vários tópicos de trigonometria. Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno.DOE# 02057 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 2 
 
  
Título do curso: Finanças pessoais                      
Curso nº: 2145                      Oferecidos: Ano Completo 
Classe:    12                                  Nível: College Prep                                        Créditos:   2,5 
Dept:   Matemática                   Dept de afiliadas: Educação Especial 
Descrição: Este curso é projetado para desenvolver a compreensão dos alunos dos conceitos matemáticos de 
estatísticas, básico trigonometria e finanças pessoais. Após o estudo das estatísticas de base e trigonometria, este 
curso visa auxiliar os alunos quando fizer futuras decisões de finanças pessoais. Tópicos abordados na parte de 
finanças pessoais este curso incluem: orçamentação pessoal através de um projecto de orçamento pessoal, de 
crédito e de cartões de crédito, contas de verificação, contas de poupança, empréstimos, seguros, de rendimentos e 
de impostos. 
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 Título do curso: matemáticos discretos                 
Curso nº: 2153 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:    12 Nível: Honras                                                   Créditos: 5.0 
Dept:   Matemática 
Descrição: O que é discreto Matemática? Consulte http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_mathematics. Este curso 
inclui o estudo de temas como a teoria dos números, discreto probabilidade, teoria de conjuntos, lógica simbólica, 
álgebra booleana, combinatória, a recursividade, estruturas algébricas básicas e gráfico teoria. "Matemática discreta 
é a linguagem matemática de ciência da computação e como tal a sua importância tem aumentado dramaticamente 
nas últimas décadas." - Wolfram MathWorld. Não se preocupe; você não precisa de um cientista de computadores 
para desfrutar este curso. DOE # 02102 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida de álgebra 2 
 
  
Título do curso: Colocação Avançada Calculus AB 
Curso nº: 2281 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12                                Nível: AP                                                                 Créditos: 5.0 
Dept: Matemática 
Descrição:  o Colégio da placa sugerido currículo projetado para cálculo de nível de colégio paralelo cursos, AP 
Calculus AB proporciona aos alunos uma compreensão intuitiva dos conceitos de cálculo e de experiências com os 
seus métodos e aplicações. Estes cursos de introdução de cálculo e incluem os seguintes temas: funções 
elementares; propriedades de funções e seus gráficos; limites e continuidade; cálculo diferencial (incluindo a 
definição da derivada, fórmulas de derivativos, teoremas sobre derivados, aplicações geométrica, problemas de 
otimização e de taxa de mudança problemas); e integral cálculo (incluindo antiderivatives e a definitiva integral. Os 
alunos do curso de cálculo AP deve ter o exame AP. O exame não reembolsável taxa deve ser pago com o primeiro 
mês de escola. Os alunos são fortemente encorajadas a tomar o AP o curso Workshop de 2299. Todos os alunos 
devem concluir um projecto de revisão de verão atribuído pelo AP Calculus professor no final do ano júnior. DOE# 
02124 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do Pre-Calculus ou instrutores aprovação. 
 
 
Título do curso: Estatísticas de colocação avançada 
Curso nº: 2331                    Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                          Nível: AP                                                          Créditos: 5.0 
Dept: Matemática 
Descrição:  o Colégio da placa sugerido currículo projetado para colégio paralelo estatísticas em nível de cursos, AP 
cursos de estatísticas de apresentar aos alunos os principais conceitos e ferramentas para a recolha, análise e 
formulação de conclusões a partir de dados. Os alunos são expostos a quatro grandes temas conceituais: 
explorando dados, amostragem e experimentação, antecipando padrões e a inferência estatística. Os alunos neste 
curso deve ter o exame AP em Maio. DOE# 02203 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do Pre-Calculus ou tomadas simultaneamente com os instrutores Pre-Calculus 
ou aprovação. 
 
 

PERSONAL WELLNESS 
 

O objetivo do personal wellness é permitir que os alunos para ver as questões de saúde a partir de uma 
perspectiva holística na qual todos os aspectos interrelacionados de crescimento humano são 
considerados: física, emocional, social, ambiental e cognitivo. Trabalhos de curso proporciona aos alunos o 
conhecimento e a oportunidade para explorar maneiras de tomar acções positivas para a sua própria saúde 
e bem-estar e de desenvolver habilidades que lhes permita resistir à pressão de pares, resolver conflitos e 
gerir o stress de forma eficaz.  
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Título do curso: a educação para a saúde                    
Curso nº: 8025 Oferecidos: Semestre 1 e 2  
Grau: Nível 9: Créditos padrão: 2,5 
Dept: Personal Wellness 
Descrição: O curso explora os endereços e as atitudes e os comportamentos em relação à sexualidade humana e 
educação em matéria de VIH/SIDA, o abuso de substâncias, relacionamentos com os pares, bem-estar pessoal e o 
cuidado do corpo humano. Os alunos são educados para tomar as decisões apropriadas a fim de viver uma vida 
saudável e mais produtiva. Este curso é obrigatório para a graduação. DOE #08051 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Educação Física                 
Curso nº: 8215 Oferecidos: Semestre1 e 2  
Grau:                                      Nível 9: Créditos padrão: 2,5 
Dept: Personal Wellness 
Descrição: A educação física é parte integrante do total de processo educativo e contribui de forma significativa 
para os resultados educacionais desejável. Ele ajuda os alunos a satisfazer as exigências físicas da vida quotidiana 
e oferece oportunidades para desenvolver a auto-confiança, a iniciativa e a liderança características. Este curso irá 
salientar o condicionamento físico, treinamento de força, desportos de equipa e o desenvolvimento de habilidades 
esportivas. Este curso é obrigatório para a graduação. DOE #08049 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
 
Título do curso:  Todo o corpo Wellness            
Curso nº: 8015                         Oferecidos: Metade do Ano 
Classe:   10, 11                             Nível:                                                Créditos padrão: 2,5 
Dept: Personal Wellness 
Descrição:  Este é um curso sobre você e como a qualidade da sua vida é afetado pelo tabagismo, drogas, álcool, 
sono, nutrição, gestão do stress e outras opções de estilo de vida. O ciclo de vida é explorada da concepção ao 
nascimento incluindo pais. Outros tópicos incluem a sistemas do organismo, saúde reprodutiva, doenças genéticas, a 
tomada de decisões, a definição de objetivos e relacionamentos. Os alunos vão explorar questões atuais e as 
tendências no domínio da saúde através de on-line, jornal, revista e fontes. Este curso irá ajudar você a aprofundar o 
seu conhecimento sobre os tópicos acima e dar a você as ferramentas de que você precisa para viver a sua vida 
mais saudável. 
 
 
Título do curso:  Educação Física 10/11          
Curso nº: 8315                         Oferecidos: Metade do Ano 
Classe:   10, 11                             Nível:                                                Créditos padrão: 2,5 
Dept: Personal Wellness 
A educação física é parte integrante do total de processo educativo e contribui de forma significativa para os 
resultados educacionais desejável. Ele ajuda os alunos a satisfazer as exigências físicas da vida quotidiana e 
oferece oportunidades para desenvolver a auto-confiança, a iniciativa e a liderança características. Este curso irá 
salientar o condicionamento físico, treinamento de força, desportos de equipa e o desenvolvimento de habilidades 
esportivas. Este curso é obrigatório para a graduação. 
 
 
Título do curso:  Educação Física 12 
Curso nº: 8415                         Oferecidos: Metade do Ano 
Classe:   12                                   Nível:                                                Créditos padrão: 2,5 
Dept: Personal Wellness 
A educação física é parte integrante do total de processo educativo e contribui de forma significativa para os 
resultados educacionais desejável. Ele ajuda os alunos a satisfazer as exigências físicas da vida quotidiana e 
oferece oportunidades para desenvolver a auto-confiança, a iniciativa e a liderança características. Este curso irá 
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salientar o condicionamento físico, treinamento de força, desportos de equipa e o desenvolvimento de habilidades 
esportivas. Este curso é obrigatório para a graduação. 
 
 
Título do curso:  Criança Crescimento e Desenvolvimento            
Curso nº: 9952 Oferecidos: Ano Completo 
Classe:   11, 12                             Nível: Honras                                                Créditos: 5.0 
Dept: Personal Wellness 
Descrição:   Desenvolvimento Infantil oferece a oportunidade de desenvolver uma compreensão positiva do 
crescimento e desenvolvimento das crianças e das competências dos pais. As actividades de classe irão sublinhar 
as responsabilidades desafio de criar os filhos. Além disso, a classe pode incluir uma escola onde jogar por 
estudantes aplicar técnicas ou trabalhar com crianças. 
Pré-requisitos: Nenhum  
 
 
Título do curso:  Medical Careers            
Curso nº: 8213                         Oferecidos: Ano Completo 
Classe: 11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept: Personal Wellness 
Este curso proporciona aos alunos a oportunidade de explorar as carreiras em cuidados de saúde. Instrução inclui história da 
saúde, no estudo aprofundado e exposição à saúde carreiras, planejamento de carreira, habilidades para a empregabilidade, 
terminologia, ética, wellness versus doença e segurança. Este curso também irá orientar os alunos para a saúde carreira ROP 
classes que oferecem trabalho de nível de entrada de competências e certificação. Integrada em todo o curso de ensino técnico 
de carreira são padrões, que incluem comunicação, ética e competências interpessoais, o pensamento crítico e de resolução de 
problemas, segurança, tecnologia, e outras aptidões para o emprego. 
 
 

Ciência 
 

A frase que descreve a ciência em nosso currículo é "ciência a alfabetização para todos." Nós definir 
literacia científica como a compreensão funcional de conceitos científicos. Os modos de consulta e 
estruturas conceituais da ciência pode ser utilizada pelos nossos alunos a desenvolver uma consciência de 
um mundo em mudança que é dominada por avanços científicos e tecnológicos. Ofertas de curso e o 
currículo nela são projetados para cumprir ou exceder os requisitos básicos para o Massachusetts quadros 
para high school de ciências da educação como publicado pela Secretaria de Estado da Educação. Cursos 
de ciências que são altamente recomendados para a admissão ao colégio: Biologia, Química, Física 
 
   
Título do curso: Biologia                                 
Curso nº: 3023                        Oferecidos: Ano Completo  
Grau:                                      Nível 9: Honras                                                Créditos: 5.0 
Dept: Ciência 
Descrição: Honras Biologia explora seis principais temas através de uma variedade de métodos de ensino como 
laboratórios, modelos, websites interactivos, e discussões em sala de aula. Os 6 principais tópicos são: a química da 
vida, Biologia Celular, genética, da anatomia e da fisiologia, a evolução e a biodiversidade e a ecologia. Este curso 
irá integrar a investigação científica competências e introduzir procedimentos laboratoriais adequados e a utilização 
de instrumentos, equipamentos e materiais. Todos os alunos deverão reconhecer temas comuns entre organismos 
vivos. Honra os alunos deverão trabalhar de forma independente e a alto nível acadêmico. DOE# 03051 
Pré-requisitos: Recomendação 8 série ciência professor. 
 
 
Título do curso: Biologia                                     
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Curso nº: 3024 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   Nível 9: College Preparatory                         Créditos: 5.0  
Dept: Ciência 
Descrição: College Prep Biologia explora seis principais temas através de uma variedade de métodos de ensino 
como laboratórios, modelos, websites interactivos, e discussões em sala de aula. Os 6 principais tópicos são: a 
química da vida, Biologia Celular, genética, da anatomia e da fisiologia, a evolução e a biodiversidade e a ecologia. 
Este curso irá integrar a investigação científica competências e introduzir procedimentos laboratoriais adequados e a 
utilização de instrumentos, equipamentos e materiais. Todos os alunos deverão reconhecer temas comuns entre 
organismos vivos. College Prep os alunos terão mais apoio e orientação em sala de aula do professor. DOE# 03051 
Pré-requisitos: Recomendação por 8 grau professor de Ciência 
 
 
Título do curso: Ciência Ambiental             
Curso nº: 3354 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:  11, 12                            Nível: College Preparatory                           Créditos: 5.0  
Dept:  Ciência  
Descrição: Ciência Ambiental irá abordar questões globais com que se defronta o nosso planeta. Vamos começar 
por aprender os princípios básicos e aplicá -los a situações da vida real. Este curso será uma combinação de 
actividades, estudos de caso, eventos atuais e trabalho de campo.  Tópicos de discussão para a turma vai incluir: 
alterações climáticas, ecossistemas, população humana, as fontes de energia, gerenciamento de recursos, poluição 
e de um futuro sustentável. Este curso irá explorar as consequências da actividade humana e seu impacto sobre o 
mundo natural. Esta classe irá apelar aos estudantes que estejam interessados em conectar a ciência para a 
sociedade. DOE # 03003 
Pré-requisitos: Conclusão da biologia e química (pode ser simultâneo) ou ICP 
 
Título do curso: Colocação de antecedência - Ciência Ambiental             
Curso nº:   3941                      Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 10, 11, 12                             Nível: AP                                                     Créditos: 5.0  
Dept:  Ciência  
Descrição: Ciência Ambiental irá abordar questões globais com que se defronta o nosso planeta. Vamos começar 
por aprender os princípios básicos e aplicá-los a situações da vida real. Este curso será uma combinação de 
actividades, estudos de caso, eventos atuais e trabalho de campo. Tópicos de discussão para a turma vai incluir: 
alterações climáticas, ecossistemas, população humana, as fontes de energia, gerenciamento de recursos, poluição 
e de um futuro sustentável. Este curso irá explorar as consequências da actividade humana e seu impacto sobre o 
mundo natural. Esta classe irá apelar aos estudantes que estejam interessados em conectar a ciência para a 
sociedade. DOE # 03003 
Pré-requisitos: Conclusão de honras Biologia, Honras Química (pode ser simultâneo), professor recomendação 
necessária. 
 
  
Título do curso: Introdução à química e física 
Curso nº:  3054 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11                             Nível: College Preparatory                         Créditos: 5.0  
Dept:   Ciência 
Descrição: Um curso básico de laboratório que irá apresentar aos alunos o uso da química e da física para 
melhor descrever o mundo e seu assunto. O curso enfatiza um método prático para a resolução de problemas e 
concepção de experimentos para responder a perguntas. Assim, a recolha de observações qualitativas e simples 
medidas quantitativas são usadas para desenvolver uma compreensão da ciência como uma ferramenta de 
inquérito. Os alunos são avaliados principalmente através do laboratório experimental de trabalho realizado em sala 
de aula. Este curso é recomendado para qualquer aluno procurando para melhorar a sua investigação científica, 
cálculo e competências de laboratório antes de passar para um ano completo de curso de química. Os tópicos 
abordados incluem energia e de movimento, electricidade, magnetismo, calor, a estrutura da matéria e o modo como 
a matéria reage aos materiais e forças. DOE# 03161 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida da Biologia 
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Título do curso: Química                                   
Curso nº: 3033 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12                     Nível: Honras                                               Créditos: 5.0 
Dept:  Ciência 
Descrição: Este é o primeiro ano do curso de pesquisa para estudantes altamente motivados que assentará em 
grande parte na responsabilidade individual para a formação pessoal. Os alunos irão analisar padrões nos dados 
laboratoriais para desenvolver uma compreensão de temas fundamentais em química, incluindo mas não limitada a 
procedimentos laboratoriais, teoria atómica, colagem química estequiometria,, fases da matéria e reações químicas. 
Os alunos serão avaliados sobre a sua capacidade de aplicar os princípios químicos fundamentais para situações 
mais ampla. Pela conclusão do curso, os alunos irão desenvolver as técnicas laboratoriais e refinar as suas 
habilidades de raciocínio crítico e analítico. DOE # 03101 
Pré-requisitos:  Professor recomendação e conclusão bem sucedida da Biologia e acelerada ou honras álgebra I 
 
 
Título do curso: Química                                 
Curso nº: 3034 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12 Nível: College Preparatory                     Créditos: 5.0  
Dept: Ciência 
Descrição: Este é um curso de pesquisa projetado para expor os alunos aos temas fundamentais em química 
incluindo procedimentos laboratoriais, teoria atómica, colagem química estequiometria,, fases da matéria e reações 
químicas. Os alunos irão ser esperado para demonstrar sua compreensão do material através de projectos e 
experiências laboratoriais. Os alunos também irão desenvolver competências 
No, organização e utilização de materiais de referência, análise qualitativa e quantitativa e o pensamento crítico. Pela 
conclusão do curso, os alunos serão capazes de explicar fenômenos simples e diária no contexto de princípios 
químicos fundamentais. DOE# 03101 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida da Biologia e da álgebra I. 
 
 
Título do curso: Física                                      
Curso nº: 3043 Oferecidos: Ano Completo   
Classe:   11, 12                            Nível: Honras                                               Créditos: 5.0 
Dept:  Ciência 
Descrição: Uma introdução ao estudo da física para o motivados, aluno universitário. O curso é baseado em 
laboratório e se concentra no desenvolvimento de habilidades de modelagem, solução de problemas e o raciocínio 
quantitativo. Tanto a compreensão conceitual e de solução de problemas matemáticos serão enfatizadas para 
tópicos incluindo mecânica, electromagnetismo, som, luz, calor e física atómica. DOE# 03151 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida da Química, Álgebra 2 e geometria. 
 
 
Título do curso: Forensics                                    
Curso nº: 3553 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                         Nível: CP                                                         Créditos: 5.0 
Dept:   Ciência 
Descrição:  Este curso foi projetado para apresentar aos alunos uma variedade de tópicos relacionados a medicina 
forense. Os tópicos a serem estudados neste curso incluem a investigação de cena de crime, a recolha e a 
preservação dos elementos de prova, impressões digitais, tipagem sangüínea, DNA identificação, análise de cenas 
de incêndio, identificação de testemunha ocular, composite esboços, identificação dos medicamentos, exame post 
mortem, toxicologia, comportamento criminoso, psicopatologia, a aplicação da lei, correcções, direito penal, 
processos judiciais, e considerações jurídicas em uma cena de crime. Serão apresentados aos alunos áreas 
representativas de forensics incluindo tecnologia para avaliação de provas, criminologia, judiciais e jurisprudência por 
meio de experimentos de laboratório e várias leituras. O curso irá incorporar a utilização de artigos de pesquisa 
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contemporânea, estudos de caso, direito penal, química, biologia e ciências do ambiente. Os alunos irão desenvolver 
uma compreensão e agradecemos o método científico e a necessidade de cuidado a análise científica. 
Pré-requisitos: pré-requisito: conclusão bem sucedida da biologia e química 
 
  
Título do curso: Anatomia e Fisiologia 
Curso nº: 3583 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:    11, 12 Nível: Honras                                                Créditos: 5.0 
Dept:   Ciência  
Descrição:  Anatomia e Fisiologia humana é um curso de um ano projetado para colégio de alunos que desejam 
desenvolver uma compreensão e apreciação do corpo humano. Os alunos aprenderão as estruturas, as funções e o 
regulamento de sistemas do corpo humano através de uma variedade de estratégias. Este avançado de vida-curso 
de ciências é útil para os alunos que esperam para continuar em um currículo de medicina, enfermagem, medicina 
esportiva, fisioterapia, biologia ou educação física. DOE# 03053 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida da biologia e química 
 
  
Título do curso: colocação avançada: Biologia 
Curso nº: 3921 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 11, 12                   Nível: AP                                                          Créditos: 5.0 
Dept: Ciência 
Descrição: Esta é uma forma avançada de segundo ano do curso de Biologia projetado para seguir um currículo 
de nível do primeiro ano da universidade. Este curso se concentrará em 4 grandes ideias da biologia: evolução, 
energia, informações e interações. Com cada grande ideia, os alunos irão aprender os complexos detalhes dos 
principais conceitos bem como exemplos específicos para apoiar a compreensão dos principais conceitos. Os 
tópicos abordados neste curso incluem: bioquímica, biologia celular, processos de energia celular, a comunicação 
entre os sistemas do organismo, hereditariedade molecular, genética, a evolução e a ecologia. Os alunos que 
participam do curso será esperado para completar uma leitura diária, baseado em investigação trabalhos de 
laboratório e modelagem. O aluno poderá ganhar colégio crédito e possivelmente ficarão isentos de um curso de 
Biologia introdutória com base na conclusão com êxito do exame. Cada estudante é necessário para ter o Colégio 
Board administrada exame em Maio; este exame tem uma taxa não reembolsável. DOE# 03056 
Pré-requisitos: Recomendação do professor e a conclusão com êxito da biologia e química (pode ser concorrente). 
 
  
Título do curso: Colocação Avançada Química 
Curso nº: 3931 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                         Nível: AP                                                       Créditos: 5.0 
Dept:   Ciência 
Descrição: Esta é uma forma avançada de segundo ano do curso de química projetado para seguir um currículo 
universitário. Os alunos desenvolverão uma profunda compreensão quantitativa e conceitual de princípios químicos 
fundamentais utilizando técnicas de análise avançadas. Os tópicos incluem a teoria atómica, colagem química 
estequiometria,, fases do assunto, cinética, equilíbrio ácido-base química, termodinâmica, e electroquímica. Os 
alunos irão ser esperado para engatar no produtivo peer-colaboração para compreender a natureza do 
intertravamento tópicos em química. Assegurar o êxito da pontuação no exame de química AP pode levar a isenção 
de um curso de química do primeiro ano da universidade. Existe uma reembolsável taxa de exame que deve ser 
pago no momento da entrada para o curso. DOE# 03106 
Pré-requisitos: Professor recomendação e conclusão bem sucedida de honras Chemistry.  
  
 
Título do curso: colocação avançada física  C: Mecânica 
Curso nº: 3051 Oferecidos: Ano Completo   
Classe:   11, 12                       Nível: AP                                                     Créditos: 5.0 
Dept:   Ciência 
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Descrição: AP física fornece uma introdução às principais sistêmica princípios de física e salienta o 
desenvolvimento da compreensão conceitual e capacidade de resolução de problemas utilizando álgebra e 
trigonometria e os conceitos básicos de cálculo. O equivalente de um primeiro semestre colégio curso de Física de 
nível para os cientistas e engenheiros, AP física abrangerá cinco grandes áreas de conteúdo: cinemática, leis de 
Newton, a conservação de energia e dinâmica, a rotação e a força gravitacional física. Se for caso disso, trabalhos 
de laboratório será uma componente central do curso. Os alunos que fazem o curso de Física AP deve ter o exame 
AP e o exame não reembolsável taxa deve ser pago no momento da entrada na classe. 
Pré-requisitos: recomendação do professor e o uso concomitante de inscrição em cálculo ou Pre-Calculus com 
Cálculo preferido. 
 
  
 Título do curso: Ciências marinhas                          
Curso nº: 3593 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                            Nível: Honras                                       Créditos: 5.0 
Dept:   Ciência 
Descrição: Setenta e cinco por cento da Terra está coberto de água repleta de vida. Este curso irá explicar como 
operar e oceanos afetam a vida na terra. Este curso irá então mergulha as diversas formas de vida encontrados nos 
oceanos a partir de mamíferos marinhos microbiana bem como sistemas reef. Vamos explorar os impactos 
ambientais sobre os oceanos bem como o seu impacto sobre o desenvolvimento humano. Este curso irá consistir de 
irradiação com Belle Isle Marsh e será academicamente rigorosa. Este curso irá realizar várias dissecções e outros 
de campo. 
Pré-requisitos: conclusão bem sucedida da biologia e química. 
 
  
Título do curso: VAPOR 
Curso nº:  3564 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 10, 11, 12                                 Nível:   CP Créditos: 5.0 
Dept: Ciência 
Descrição: TBD 
Pré-requisitos:   biologia e química (pode ser concorrente), professor recomendação necessária). 
 
Título do curso: VAPOR 
Curso nº:  3565 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 10, 11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept: Ciência 
Descrição: TBD 
Pré-requisitos:   biologia e química (pode ser concorrente), professor recomendação necessária). 
 
 

Estudos Sociais 
 

Os cursos de estudos sociais são projetados para complementar o Massachusetts núcleo comum de 
aprendizagem, que é projetado para promover questionador e pensamento independente e capacitar os 
alunos para demonstrar pessoal, social e responsabilidade cívica. Os nossos cursos também são 
concebidos para satisfazer os requisitos da história e das Ciências Sociais quadros, que foram aprovadas 
pela Secretaria de Estado da Educação e são periodicamente ajustadas. Embora a maioria dos estudos 
sociais cursos oferecidos para calouros, gradua e juniors enfatizar a história, estes cursos também 
desenvolver o conhecimento do conteúdo em outras áreas das ciências sociais, como a geografia, 
cidadania e governo (conhecido como ciência política), psicologia e economia. 
 
  
Título do curso: Mundo Moderno História             
Curso nº: 1043 Oferecidos: Ano Completo  
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Grau:   Nível 9: Honras                                       Créditos: 5.0 
Dept: Estudos Sociais 
Descrição: Mundo Moderno História cursos fornecem uma visão geral da história da sociedade humana a partir 
do Iluminismo período a período contemporâneo - explorar político, económico, social e cultural. DOE# 04053 
Pré-requisitos: nota final de B ou acima no 8º grau história 
 
  
Título do curso: Mundo Moderno História             
Curso nº: 1044 Oferecidos: Ano Completo   
Grau:                                      Nível 9: College Preparatory                    Créditos: 5.0  
Dept:   Estudos Sociais 
Descrição: Mundo Moderno História cursos fornecem uma visão geral da história da sociedade humana a partir 
do Iluminismo período a período contemporâneo - explorar político, económico, social e cultural. DOE# 04053 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Início de história dos EUA                    
Curso nº: 1033 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   Nível 10: Honras                                          Créditos: 5.0 
Dept:   Estudos Sociais 
Descrição: E.u. precoce cursos de história estudar a história dos Estados Unidos desde o período colonial para a 
reconstrução. Esses cursos normalmente incluem uma visão histórica da evolução política, económica e social. 
DOE# 04102 
Pré-requisitos: nota final de B ou acima no mundo moderno história honrarias ou um no mundo moderno história CP 
 
  
Título do curso: Início de história dos EUA                   
Curso nº: 1034                     Oferecidos: Ano Completo  
                                  Nível de grau 10: College Preparatory                         Créditos: 5.0  
Dept: Estudos Sociais  
Descrição: E.u. precoce cursos de história estudar a história dos Estados Unidos desde o período colonial para a 
reconstrução. Esses cursos normalmente incluem uma visão histórica da evolução política, económica e social. 
DOE# 04102 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do Mundo Moderno História 
 
  
Título do curso: moderna história DOS EUA                 
Curso nº: 1053 Oferecidos: Ano Completo  
Grau 11                                   Nível: Honras                                            Créditos: 5.0 
Dept: Estudos Sociais 
Descrição: Cursos de história dos EUA moderno estudar a história dos Estados Unidos a partir da segunda 
revolução industrial para o período contemporâneo. Esses cursos normalmente incluem uma revisão histórica de 
políticos, económicos e sociais de evolução. DOE # 04103 
Pré-requisitos: nota final de B ou acima no início nós História honrarias ou um no início de toda a história dos 
ESTADOS UNIDOS CP. 
 
  
Título do curso: moderna história DOS EUA               
Curso nº: 1054 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept:   Estudos Sociais 
Descrição: Cursos de história dos EUA moderno estudar a história dos Estados Unidos a partir da segunda 
revolução industrial para o período contemporâneo. Esses cursos normalmente incluem uma revisão histórica de 
políticos, CE, económicas inevitáveis nas populações e evolução social. DOE # 04103 
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Pré-requisitos: conclusão com êxito do início a história dos Estados Unidos. 
 
  
 Título do curso: colocação avançada história DOS EUA 
Curso nº: 1031 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                         Nível: AP                                                          Créditos: 5.0 
Dept: Estudos Sociais  
Descrição:      o Colégio da placa sugerido currículo projetado para colégio paralelo nível U.S. 
Cursos de história, AP HISTÓRIA DOS EUA cursos fornecem aos alunos as habilidades analíticas e conhecimento 
factual necessárias para resolver problemas críticos e materiais na história dos EUA. Os alunos aprendem a avaliar 
materiais históricos e de pesar as evidências e interpretações apresentados na bolsa de históricos. O curso examina 
o descobrimento e povoamento do Novo Mundo através do período contemporâneo. Este curso fornece aos alunos 
as habilidades analíticas e conhecimento factual necessárias para lidar com os problemas, criticamente questões e 
eventos na história dos Estados Unidos, bem como de os preparar para o exame de colocação avançada. Estados 
Unidos a história é um levantamento detalhado curso foi desenvolvido para fornecer ao aluno uma boa base no 
assunto junto com leituras complementares para fornecer cobertura de temáticas e de fundo das grandes períodos 
na história da nossa nação. Os alunos deverão trabalhar de forma colaborativa em projectos para desenvolver, criar, 
demonstrar e avaliar sua compreensão da interdependência de eventos e os períodos de tempo em uma relação de 
causa e efeito de bom senso e para comparar e contrastar as pessoas, conceitos e temas de forma clara e concisa. 
As habilidades de escrita e leitura de atribuições será salientado. Um verão de atribuição de leitura/escrita também é 
parte do curso requisitos. DOE# 04104 
Pré-requisitos: Pré-requisito: Professor recomendação e a conclusão com êxito de todos os anteriores high school 
cursos de estudos sociais. 
 
 
Título do curso: Introdução à Psicologia 
Curso nº: 1333 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12                           Nível: Honras                                                 Créditos: 5.0 
Dept:   Estudos Sociais 
Descrição: Introdução aos alunos de psicologia incidirá sobre a investigação, causas e efeitos do comportamento 
humano em muitas situações diferentes. O curso se concentra na relevância da psicologia para situações da vida 
real tais como a tomada de decisões e uso de drogas, desenvolvimento, motivação, sexualidade humana e distúrbios 
mentais. Os futuros estudantes devem estar cientes de que não há nenhum curso de texto e de classe que a 
participação é extremamente importante. O currículo está totalmente alinhada com a American Psychological 
Association normas nacionais. DOE# 04254 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Colocação Avançada Psicologia 
Curso nº: 1341 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 11, 12                         Nível: AP                                                         Créditos: 5.0 
Dept:  Estudos Sociais 
Descrição: AP a psicologia oferece o aluno motivado a oportunidade de ganhar crédito colégio após a conclusão 
do exame de PA em Maio. Os futuros estudantes devem estar cientes de que este curso de estimulação cardíaca do 
é extremamente rápido. Ênfase é sobre a importância da investigação científica sobre o comportamento humano e 
sobre os termos especializados psicólogos uso. O curso se baseia em direção a seus objetivos de sucesso no 
exame de AP e a conclusão de um projeto de pesquisa inédito no final da primavera semestre. Os alunos devem 
esperar um Verão atribuição de leitura/escrita. DOE# 
04256  
Pré-requisitos: Recomendação do professor e a conclusão com êxito de todos os anteriores high school cursos de 
estudos sociais.  
 
  
Título do curso: o projecto Longships Viking 
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Curso nº: 1413 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                Nível: Honras                                                Créditos: 5.0 
Dept:   Estudos Sociais 
Descrição: Cursos de ciências humanas examinar e evocam as respostas do aluno para os esforços criativos e o 
mundo em particular a períodos históricos e em especial as culturas. O conteúdo do curso inclui a exploração, 
análise, síntese e diversas respostas de tradições culturais, incluindo a visualização, escutar, falar, ler e escrever, 
execução, e criando. Os cursos podem também examinar as relações entre pintura e escultura, arquitetura e música. 
Este curso irá atribuir a cada aluno uma responsabilidade de estudar, esboço, pesquisando, projetar e construir todo 
um currículo em torno de um Viking nunca. Este projeto é um estudo interdisciplinar e cultural dos Vikings entre os 
anos 750-1100 A.D. o aluno deve ser auto- motivados e um pensador independente, o trabalhador e o aluno capaz 
de estabelecer metas e trabalhar com perseverança para atingir essas metas. DOE# 104302 
Pré-requisitos: O ingresso para este curso é baseado em uma entrevista com o instrutor e autorização por escrito. Os 
alunos do ensino médio, que estão a entrar no nono Grau, e estão solicitando a admissão ao Longships Viking 
devem perceber que existem apenas 5 posições nesta classe aberta a nona motoniveladoras. 
 
 
Título do curso: voltada para a história                          
Curso nº: 1343 Oferecidos: Ano Completo  
Classe: 10, 11, 12                     Nível: Honras                                                    Créditos: 5.0 
Dept: Estudos Sociais  
Descrição: Os alunos irão participar em um estudo mais profundo da guerra, a discriminação, o racismo e o 
genocídio nos EUA e no estrangeiro, especialmente no século XX, através da utilização de extensas leituras, 
testemunhos, documentos, estudos de caso, actividades e vídeos selecionados. Exemplos de tópicos que incluem o 
movimento pelos direitos civis na América, o holocausto e o genocídio arménio. DOE# 04149 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Winthrop High School oferece uma vasta gama de oportunidades para estudantes com necessidades 
especiais individuais. O objetivo é maximizar a experiência de aprendizagem bem sucedida dentro do 
ambiente de aprendizagem menos restritivas, consistente com o Capítulo 766 e Direito Público 94-142. O 
departamento desenvolve programas para os alunos que podem necessitar de estratégias especializadas 
ou modificações do currículo a fim de participarem plenamente no alto da comunidade escolar e preparar 
para pós-metas secundárias. Os serviços só são abertos a estudantes que tenham sido avaliados por uma 
equipe de avaliação e tem um plano de ensino individualizado, assinado (I.E.P.). A equipe I.E.P. 
determinará a colocação adequada para cada aluno de acordo com a sua actual plano de ensino 
individualizado. 
 
  
Título do curso: Apoio acadêmico                    
Curso nº: 0055                      Oferecidos: Ano Completo  
Grau: 9, 10, 11, 12                      Nível:                                             Créditos padrão: 5.0 
Dept:   Educação Especial 
Descrição: O foco deste curso é uma abordagem menos formal para apoio ao aluno e com o objetivo de ajudar os 
alunos a desenvolver habilidades mais independente e a trabalhar com menos apoio docente. DOE# 23099 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação da avaliação dirigente. 
 

Programa LIFESKILLS 
 
Título do curso: LifeSkills liderança I              
Curso nº: 0415                         Oferecidos: Ano Completo  
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Grad:   11, 12                                 Nível:                                             Créditos padrão: 2,5 
Dept: Educação Especial 
Descrição:      Esta classe é projetado para fornecer uma liderança/programa de tutoria de juniores e idosos. 
Esses alunos deve ser capaz de demonstrar as qualidades de entusiasmo, a iniciativa e a paciência enquanto a 
trabalhar com alunos que tenham deficiências do desenvolvimento. LifeSkills líderes irá trabalhar em estreita 
colaboração com alunos de atraso em termos de actividades coordenadas com professores e paraprofessionals. Os 
líderes devem ter um sentido de responsabilidade e sensibilidade para com os outros. Os alunos terão de manter um 
registo mensal, a investigação de uma variedade de deficiências do desenvolvimento e escrever uma página de 
papel de investigação sobre um developmental disability para uma classificação final. DOE# 22054 
Pré-requisitos: Entrevista e permissão do professor de educação especial. 
 
  
Título do curso: LifeSkills liderança II             
Curso nº: 0515 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12                                Nível:                                                  Créditos padrão: 2,5 
Dept:   Educação Especial 
Descrição: Esta classe é projetado para fornecer uma liderança/programa de orientação para os idosos que 
tenham concluído com êxito a liderança LifeSkills I. Esses alunos será esperado para demonstrar as qualidades de 
O entusiasmo, a iniciativa e a paciência enquanto a trabalhar com alunos que tenham deficiências do 
desenvolvimento. LifeSkills líderes devem desenvolver um sentido de responsabilidade e sensibilidade para com os 
outros. Os líderes irão trabalhar em estreita colaboração com os alunos com deficiências do desenvolvimento em 
actividades coordenadas em conjunto com os professores e paraprofessional.  Além disso, vai ser esperado para 
desenvolver dois planos de aula para ser utilizado no ensino de alunos com deficiências do desenvolvimento, manter 
um log de bi-semanal, a investigação de uma variedade de deficiências do desenvolvimento e escrever uma página 
três sobre uma investigação developmental disability para uma classificação final. DOE# 22054 
Pré-requisitos: Entrevista e permissão do professor de educação especial.  
  
 
 Título do curso: Developmental Language ARTS I 
Curso nº: 0065 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível:                                         Créditos padrão: 5.0 
Dept:   Educação Especial 
Descrição: Competências linguísticas necessárias para uma vida independente será desenvolvido e refinado 
durante este curso. Habilidades de leitura, bem como comunicação oral e escrita competências necessárias dentro e 
fora da escola será salientado. Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 01010 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação da avaliação dirigente. 
 
  
Título do curso: drama de desenvolvimento I             
Curso nº: 7015 Oferecidos: Ano Completo   
Grau: 9, 10, 11, 12                  Nível:                                              Créditos padrão: 5.0 
Dept: Educação Especial 
Descrição: Este curso é uma introdução abrangente aos mais a arte do teatro. Concebido para aqueles com um 
interesse no teatro de desempenho, este curso irá ajudar o aluno a desenvolver como um ator. 
Através da utilização de improvisação, os alunos terão a oportunidade de escrever, directa e executar com um 
parceiro ou equipe. Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno. 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação da avaliação dirigente. 
 
  
Título do curso: Saúde Desenvolvimento & Life Sports I 
 Curso nº: 0075 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                   Nível:                                                 Créditos padrão: 5.0 
Dept:   Educação Especial 
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Descrição: Este curso combina conceitos de educação para a saúde e a vida útil de problemas com as 
actividades de educação física. Os estudantes a explorar estilos de vida saudáveis e questões de saúde atual. Adulto 
de lazer e actividades recreativas também estão exploradas. Os alunos são introduzidos para essas actividades 
como golfe, bowling e ténis de mesa. Será dada especial ênfase no aluno a tomada de decisão em relação ao bem-
estar pessoal. Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 14196 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação da avaliação dirigente. 
 
  
Título do curso: Matemática desenvolvimento I                 
Curso nº: 0085 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível:                                                  Créditos padrão: 5.0 
Dept:   Educação Especial 
Descrição: Noções básicas de conceitos de matemática, aplicativos, cálculos e habilidades de gerenciamento de 
dinheiro será o principal foco deste curso. Os alunos serão ensinados como planejar orçamentos de base e fazer 
compras de base durante o curso. Sempre que possível, experiência de comunidade será integrada no programa. 
Modificações do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 02146 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação da avaliação dirigente.  
 
 
Título do curso: Desenvolvimento de habilidades de vida I 
Curso nº: 0095 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                  Nível:                                                   Créditos padrão: 5.0 
Dept:   Educação Especial 
Descrição: Este curso prepara os alunos na vida geral as habilidades de que eles precisam para realizar as 
tarefas da vida diária. Os tópicos de discussão incluem a integração do núcleo de temas de Inglês, leitura, 
matemática, ciência e Estudos Sociais com habilidades como preparação para o trabalho e a carreira profissional 
habilidades, exploração, competências sociais e competências práticas de orçamentação, verificação de contas e 
utilização do dinheiro, operações governamentais e responsabilidades cívicas, mercearias, uso de escola e 
bibliotecas públicas e métodos de aquisição de informações a partir de locais, estaduais e federais e de fontes 
privadas. Habilidades de vida actividades incluem visitas ao local para a Comunidade e as agências governamentais, 
recreativas e experiências culturais dentro e fora da Comunidade. Modificações do currículo será baseado no IEP do 
aluno. DOE# 23099 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação de avaliação Presidente 
 
 
  
Título do curso:  Desenvolvimento de fala e linguagem I 
Curso nº: 0125                      Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                Nível:                                                    Créditos padrão: 5.0 
Dept:   Educação Especial 
Descrição: O discurso e as competências linguísticas necessárias para situações da vida real será reforçado 
neste curso. Articulação, clareza, falando e habilidades de audição, entrevista competências, dando e direcções 
seguintes, e categorização de seqüenciamento será abordada. Modificações do currículo será baseado no IEP do 
aluno. DOE# 01196 
Pré-requisitos:  Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação da avaliação dirigente. 
 
 
  
Título do curso; Desenvolvimento da Alimentação e Nutrição I 
Curso nº: 9975                      Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                    Nível:                                                 Créditos padrão: 5.0 
Dept:  Educação Especial 
Descrição:   Este curso é concebido para melhorar a auto-estima e promover competências para uma vida 
independente. 
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Informações nutricionais, à preparação de alimentos, casa das capacidades de gestão e as competências de 
comunicação são componentes integrais deste curso. Tecnologia atual e experiências de computador são parte do 
ambiente de aprendizagem. Modificação do currículo será baseado no IEP do aluno. DOE# 10046 
Pré-requisitos: Recomendação da equipa de avaliação ou aprovação de avaliação Presidente 
 
 

Idioma do mundo 

 
Todos os cursos de línguas do mundo exigem que o aluno investir um montante considerável de tempo e de esforço 
de pesca numa base diária para aperfeiçoar a pronúncia, master vocabulário e corretamente manipular estruturas 
gramaticais. A principal ênfase é sobre a experiência em sala de aula como cada curso presta especial atenção às 
quatro habilidades básicas do idioma: escutar, falar, ler e escrever. Isso é realizado através da utilização de 
cassetes, vídeos, apresentações individuais e de classe ocasionais, leituras e algumas por escrito formal. Os alunos 
também irão aprender sobre a geografia e a cultura dos países onde as línguas são faladas. 
 

Italiano 
  
Título do curso: Italiano 1                                     
Curso nº: 4113 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12                  Nível: Honras                                                     Créditos: 5.0 
Dept: World Language 
Descrição: Projetado para apresentar aos alunos a língua e cultura italiana, Italiano 1 salienta a sintaxe básica de 
gramática e vocabulário simples e o sotaque falado. Os alunos irão ler, escrever, falar e compreender o idioma em 
um nível básico dentro de áreas de necessidade, usando habitual cortesias um convenções. Cultura italiana é 
introduzido através da arte, literatura, costumes e história de pessoas de língua italiana. DOE#06141 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Italiano 2                                      
Curso nº: 4123 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   10, 11, 12                     Nível: Honras                                                    Créditos: 5.0 
Dept: World Language  
Descrição: 2 italiano se baseia no as habilidades desenvolvidas em italiano I, estendendo a capacidade dos 
alunos de compreender e exprimir-las auto em Italiano e aumentar o seu vocabulário. Normalmente, os alunos 
aprendem a engatar no discurso para obter informações ou fins sociais, escreva expressões ou passagens que 
mostrar compreensão da frase de construção e as regras da gramática e compreender o idioma quando falados 
lentamente. Os alunos podem explorar a estância, história e arte formas de pessoas de língua italiana- para 
aprofundar a sua compreendering da cultura. DOE# 06142 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do italiano 1 honras. 
 
  
Título do curso: Italiano 3                                     
Curso nº: 4133 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   11, 12 Nível: Honras Créditos: 5.0 
Dept:   World Language 
Descrição: 3 italiano se baseia no as habilidades desenvolvidas em italiano 2, estendendo a capacidade dos 
alunos para aumentar o conhecimento de gramática, frase construção e vocabulário. O foco para esta classe será 
desenvolver e pratique as habilidades de expressão oral e escrita. Os alunos também irão ser expostos para a 
cultura italiana e a geografia. DOE# 06143 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do italiano 2 honras 
 
  
Título do curso: Italiano 4                                      
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Curso nº: 4134 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12                                 Nível: Honras                                                   Créditos: 5.0 
Dept:   World Language 
Descrição: Italiano 4 incide sobre a avançar as habilidades dos alunos e a sua capacidade de ler e escrever, falar 
e compreender a língua italiana para que eles possam manter conversações simples com vocabulário suficiente e 
aceitável um sotaque, ter compreensão suficiente para entender a fala falada no ritmo normal, leia simples mas 
autêntica prosa, e escrever narrativas que indicam uma boa compreensão da gramática e vocabulário um forte. 
Todos os Italianos 4 os alunos devem concluir um pacote de verão devido no primeiro dia de aula. DOE# 06104 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do italiano 3 honras. 
 
 

Espanhol 
 
 Título do curso: Espanhol 1                            
Curso nº: 4313 Oferecidos: Ano Completo  
Grau 9, 10, 11                        Nível: Honras                                                     Créditos: 5.0 
Dept:   World Language  
Descrição:  projetado para apresentar aos alunos a língua e cultura espanhola, Espanhol 1 salienta a sintaxe básica 
de gramática e vocabulário simples e o sotaque falado para que os alunos possam ler e escrever, falar e 
compreender o idioma em um nível básico dentro de áreas de necessidades previsíveis, usando habitual cortesias e 
convenções. A cultura espanhola é introduzido através da arte, literatura, os costumes e a história de pessoas de 
língua espanhola. DOE# 06101 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Espanhol 1                                  
Curso nº: 4314                        Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0   
Dept: World Language 
Descrição: Projetado para apresentar aos alunos a língua e cultura espanhola, Espanhol 1 salienta a sintaxe 
básica de gramática e vocabulário simples e o sotaque falado para que os alunos possam ler e escrever, falar e 
compreender o idioma em um nível básico dentro de áreas de necessidades previsíveis, usando habitual cortesias e 
convenções. A cultura espanhola é introduzido através da arte, literatura, os costumes e a história de pessoas de 
língua espanhola. Este curso será ministrado em um ritmo mais lento. DOE# 06101 
Pré-requisitos: Nenhum 
 
  
Título do curso: Espanhol 2                                  
Curso nº: 4323                       Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: Honras                   Créditos: 5.0 
Dept:   World Language 
Descrição: Espanhol 2 desenvolve as habilidades desenvolvidas em espanhol 1, estendendo a capacidade dos 
alunos de compreender e exprimir-las auto em espanhol e aumentar o seu vocabulário. Normalmente, os alunos 
aprendem a engatar no discurso para obter informações ou fins sociais, escreva expressões ou passagens que 
mostrar compreensão da frase de construção e as regras da gramática e compreender o idioma quando falados 
lentamente. Os alunos vão explorar a estância, história e arte formas de pessoas de língua espanhola para 
aprofundar a sua compreensão da cultura. DOE# 06102 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do espanhol 1 (Honras) ou uma média em espanhol 1 (CP). 
 
  
Título do curso:  Espanhol 2                                  
Curso nº: 4323 Oferecidos: Ano Completo  
Grau:   9, 10, 11, 12 Nível: College Preparatory Créditos: 5.0  
Dept: World Language  
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Descrição: Espanhol 2 desenvolve as habilidades desenvolvidas em espanhol 1, estendendo a capacidade dos 
alunos de compreender e exprimir-las auto em espanhol e aumentar o seu vocabulário. Normalmente, os alunos 
aprendem a engatar no discurso para obter informações ou fins sociais, escreva expressões ou passagens que 
mostrar compreensão da frase de construção e as regras da gramática e compreender o idioma quando falados 
lentamente. Os alunos podem explorar a estância, história e arte formas de pessoas de língua espanhola para 
aprofundar a sua compreensão da cultura. Este curso será ministrado em um ritmo mais lento. . DOE# 06102 
Pré-requisitos: pré-requisito: conclusão bem sucedida do espanhol 1. 
 
  
Título do curso: Espanhol 3                                   
Curso nº: 4333 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:    11, 12 Nível: Honras                                                         Créditos: 5.0 
Dept:  Línguas Mundiais 
Descrição: Espanhol 3 se concentra em fazer com que os alunos cada vez mais conceitos complexos tanto 
expresso por escrito e oralmente, enquanto mostra algumas espontaneidade. Metas de compreensão para os alunos 
podem incluir a realização de mais facilidade e mais rápido entendimento quando ouvir a língua falada em taxas 
normais, sendo capaz de parafrasear ou resumir as passagens de escritos, e conversar facilmente dentro de 
situações limitadas. DOE# 06103 
Pré-requisitos: pré-requisito: C em espanhol 2 (Honras) ou uma média em espanhol 2 (CP). 
 
 
Título do curso: Espanhol 4                                   
Curso nº: 4343 Oferecidos: Ano Completo  
Classe:   12 Nível: Honras                                                         Créditos: 5.0 
Dept:   World Language 
Descrição: Espanhol 4 se concentra em avançar com as habilidades dos alunos e a sua capacidade de ler e 
escrever, falar e compreender o idioma espanhol para que eles possam manter conversações simples com 
vocabulário suficiente e aceitável um sotaque, ter compreensão suficiente para entender a fala falada no ritmo 
normal, leia simples mas autêntica prosa, e escrever narrativas que indicam uma boa compreensão da gramática e 
vocabulário um forte. DOE# 06104 
Pré-requisitos: conclusão com êxito do espanhol 3 
 
 
 
 
 
 
A linguagem gestual americana 
 
Título do curso: ASL I     
Curso nº: 4433   Oferecidos: Ano Completo 
Classe: 10, 11, 12   Nível: honras                        Créditos: 5.0 
Dept: World Language 
Descrição: Este curso é projetado para desenvolver embaladeiras receptiva e expressiva base usando uma 
linguagem situações que podem ser encontradas na comunidade dos surdos. Os alunos irão aprender o respeito e a 
compreender melhor os surdos e ASL com uma valorização da diversidade linguística e cultural. A ASL a gramática e 
a informação cultural será introduzida através da língua alvo da ASL, com inglês escritos como um meio secundário 
de comunicação.   
Pré-requisitos:   conclusão bem sucedida de dois anos de uma língua estrangeira 
 
 
 
Título do curso: ASL II     
Curso nº: 4533                         Oferecidos: Ano Completo 
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Classe: 10, 11, 12   Nível: honras                        Créditos: 5.0 
Dept: World Language 
Descrição: Este curso é projetado para continuar a desenvolver embaladeiras receptiva e expressiva usando uma 
linguagem situações que podem ser encontradas na comunidade dos surdos. Os alunos irão aprender o respeito e a 
compreender melhor os surdos e ASL com uma valorização da diversidade linguística e cultural. A ASL a gramática e 
a informação cultural será introduzida através da língua alvo da ASL, com inglês escritos como um meio secundário 
de comunicação.   
Pré-requisitos:   ASL I 
 


