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Declaração de não-discriminação 

Capítulo 622 / Título IX Declaração de Equidade: A Escola Secundária Hudson está em conformidade com o Capítulo 622 dos Atos 

de 1971 e o Título IX das Emendas Educacionais de 1972. O Capítulo 622 garante que todos os aspectos do ensino público devem ser 

totalmente abertos e disponíveis para Membros de ambos os sexos, grupos minoritários e deficientes. Nenhum estudante pode ser 

excluído de qualquer curso, atividade, serviço ou recurso disponível nessa escola por causa da raça, cor, sexo, orientação sexual, 

religião, nacionalidade ou deficiência desse estudante. O Título IX das Emendas Educacionais de 1972 assegura que nenhuma pessoa 

será excluída da participação, será negada os benefícios ou será sujeita a discriminação em qualquer programa assistido pelo governo 

federal. Para obter informações, entre em contato com o Coordenador do Título IX / Capítulo 622 no 978-567-6100. 

Capítulo 622 / Título IX Processo de Reclamação: Qualquer aluno ou funcionário das Escolas Públicas de Hudson que acredite ter 

sido discriminado, negado um benefício ou excluído da participação em qualquer programa ou atividade educacional com base em 

sexo, orientação sexual, Raça, religião, cor, nacionalidade ou deficiência, pode apresentar uma queixa ao Coordenador do Capítulo 

622 / Título IX. Isso pode ser feito através do Escritório do Superintendente, 155 Apsley Street, Hudson, MA 01749. 

 

 



 

 
 

Hudson High School 

Valores e Crenças Fundamentais Sobre a Aprendizagem 

(Março de 2016) 
 

A Hudson High School educa alunos para serem cidadãos ativos em um ambiente 

global. Visamos cultivar em cada aluno a paixão por aprender e a habilidade de 

pensar criticamente e de forma independente. 

 

O PRIDE de Hudson é: 

 

 Perseverança 

Trabalhamos duro para alcançar alvos e superar desafios 

 Responsabilidade 

Aceitamos responsabilidade por nosso aprendizado e valorizamos 

servir nossa comunidade e o mundo 

 Integridade 

Agimos honestamente e nos cobramos mutualmente  

 Diversidade 

Tratamos a todos com dignidade e trabalhamos para construir 

uma comunidade escolar forte 

 Excelencia 

Esperamos de nós mesmos um alto nível social e acadêmico 

 
 

 

 

 



 

 
 

Perfil Demográfico 

Hudson está localizado no centro de Massachusetts, dezessete quilômetros a leste de Worcester e vinte e oito quilômetros a oeste de 

Boston. Hudson é uma cidade residencial com uma população de 19.000 com uma quantidade significativa de indústria e negócios na 

comunidade. O sistema de escolas públicas consiste em um programa pré-escolar, três escolas primárias (graus K-4), uma escola 

secundária (graus 5-7) e uma escola secundária (graus 8-12). A High School é credenciada pela Associação da Nova Inglaterra de 

Escolas e Faculdades. 

Compromisso de Curso - Procedimentos de Mudança de Programação 

A alocação de pessoal, salas e o número de seções oferecidas de cada curso são determinados pelo número de pedidos de estudante 

recebidos para um curso específico. Além disso, mudanças no curso apresentam uma interrupção significativa no ensino e na 

aprendizagem. Dito isto, os alunos estão empenhados em permanecer nos cursos que solicitam durante todo o ano, ou no caso de 

cursos semestrais, durante todo o semestre. No entanto, entendemos que, ocasionalmente, existem circunstâncias atenuantes que 

exigem que um pedido de alteração de curso seja considerado. De vez em quando, os pedidos de cursos de alunos não podem ser 

preenchidos. Quando isso ocorre, os horários dos alunos são frequentemente concluídos sem consulta com o aluno específico. 

Os ajustes de cronograma só serão considerados quando certas condições se aplicarem (ver abaixo). Quando estas condições forem 

atendidas, os pedidos de mudança poderão ser tratados durante o período de ajuste do horário de verão no escritório de 

aconselhamento. Os estudantes que desejarem discutir questões de horário que atendam uma ou mais das condições abaixo devem 

apresentar um pedido de mudança de horário ao seu conselheiro escolar.  Não serão aceitas marcações durante o período de ajuste do 

horário de verão. Se um aluno não estiver disponível para atender a uma solicitação de horário durante o verão, os conselheiros 

escolares estarão disponíveis no início da escola durante o dia letivo no escritório de aconselhamento. Os alunos com preocupações de 

horário assistirão a todas as aulas programadas até o início do período de ajuste de horário de setembro. As datas para o período de 

ajuste da programação de setembro serão divulgadas no verão. É importante que os alunos e pais compreendam que o número de 

assentos em cada turma é limitado. Dito isto, a escola não pode garantir que todos os pedidos de mudança que atendam às condições 

abaixo possam ser resolvidos.     

Condições necessárias para os pedidos de mudança de horário (classes académicas principais) a considerar: 

     • Alunos que solicitaram um curso acadêmico específico e não estão matriculados nesse curso 

     • Alunos que tenham sido designados para um nível de curso diferente do que eles solicitaram 

     • Estudantes que não cumpriram o pré-requisito para um curso 

     • Alunos que concluíram e foram aprovados em um curso da escola de verão que substitui um curso reprovado no ano anterior 

As solicitações de alteração não serão permitidas por motivos diferentes dos mencionados acima. Isto inclui pedidos para mudar 

cursos eletivos ou qualquer curso com base nas tarefas dos professores, horários de almoço, ou para estar em aulas com amigos. 

Alterações de Programação além do Período de Ajuste de Programação 

Os pedidos de mudança de curso iniciados além do período de ajuste só serão considerados sob circunstâncias atenuantes e devem ser 

autorizados pelo conselheiro escolar, professor, o diretor do departamento apropriado e o diretor assistente designado para a nota de 

seu filho. Um formulário de "Solicitação de mudança de horário" deve ser obtido no escritório de aconselhamento para iniciar o 

processo. Nenhuma mudança de horário será aprovada que reduza a carga horária de um aluno abaixo de 28 créditos, exceto em 

circunstâncias atenuantes, com a aprovação do diretor. Mudanças discricionárias nos níveis dos cursos não serão consideradas até 

meados de setembro. Um exemplo de mudança discricionária seria abandonar o AP English Literature e acrescentar o Honors English 

12. É importante que os alunos passem um tempo em um curso antes de solicitar uma mudança de nível para que eles e o professor 

tenham a oportunidade de avaliar a adequação da colocação.  

Os alunos que se retirem de um curso após o período de ajustamento, receberão uma nota final de letra de "WP" (retirado passando) 

ou "WF" (retirado reprovando). Isso se aplica a mudanças de nível de curso, bem como a mudança de cursos em geral. Os alunos que 

se retirem de um curso após a conclusão do primeiro ano (cursos de um ano e do primeiro semestre) ou de um terceiro ano (cursos do 

2.º semestre) receberão automaticamente uma nota de "F", independentemente da nota do aluno no momento da retirada. Essas notas 

se tornam parte da transcrição acadêmica permanente do aluno e não serão removidas da transcrição sob nenhuma circunstância. 

Requisição de Cursos AP e Mudanças na Programação 

As ofertas de cursos da AP são determinadas pelo número de pedidos de alunos. Em vista disto, os alunos que solicitam um curso AP 

durante o período de seleção do curso em fevereiro estão assumindo um compromisso com o curso. Os alunos não têm permissão para 

alterar sua solicitação de curso AP após a seleção do curso; eles devem inicialmente comparecer à aula se ela estiver agendada. As 

solicitações para abandonar um curso de nível AP não serão consideradas até meados de setembro, quando todas as mudanças 

discricionárias nos níveis do curso serão consideradas. 



 

 
 

SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

Todos os estudantes são obrigados a fazer um semestre de Wellness a cada ano na Hudson High School. Estes cursos incluem 

unidades sobre sexualidade humana e educação sexual humana. Os pais/responsáveis podem isentar seus filhos de qualquer parte de 

um currículo que envolva educação sexual humana ou questões de sexualidade humana, sem penalidades para o aluno, enviando uma 

carta ao diretor da escola solicitando uma isenção. Qualquer aluno isento sob esta política pode receber uma tarefa alternativa. Uma 

cópia da Notificação Parental Relativa à Política de Educação Sexual do Comitê Escolar Hudson (Policy IHAMB) pode ser obtida do 

Escritório do Superintendente ligando para 978-567-6100 ou encontrada on-line no site www.hudson.k12.ma.us. Nosso programa 

fornece informações e dados para fornecer conhecimento aos estudantes do século XXI. 

 

1. Abstinência: As vantagens e as pressões da adolescência 

2. Fisiologia 

A. Características do sexo secundário 

B. B. Sistemas Reprodutores Masculinos e Femininos 

C. Ciclo menstrual 

D. Masturbação 

E. Resposta Sexual Humana 

F. Fertilização e Concepção 

G. Desenvolvimento Pré-Natal e Nascimento 

H. Doenças e Distúrbios do Sistema Reprodutivo 

3. Prevenção da gravidez: métodos de planejamento familiar e o papel da abstinência 

A. Preservativos e outros métodos de barreira 

B. B. Métodos hormonais, dispositivos intrauterinos e contracepção de emergência 

C. Métodos naturais 

D. Esterilização 

E. Quando a contracepção falhar 

i. As mulheres escolhem: 1. Para dar à luz; 2. Adopção (fechado / aberto); 3. Aborto 

4. Riscos sexuais 

A. HIV / AIDS 

B. Infecções / Doenças Sexualmente Transmissíveis 

C.  Gravidez Adolescente 

                     i. Riscos à Saúde, Desafios Educacionais e Questões Financeiras 

     ii. Opções de Decisão e Adolescentes como pais 

        D. Atividade sexual não desejada 

5. Família 

A. A Criação de uma unidade familiar 

B. Importância da Família 

C. Compreendendo a família em mudança 

D. Desafios que podem surgir 

E. Equilibrar o trabalho, a escola e a família 

F. Gerenciando Recursos 

G. Cuidar da Família 

6. Compreendendo a Sexualidade 

A. Puberdade 

B. Ciclo de Resposta Sexual Humana 

C. Impactos das relações sexuais 

                             i. Escolhendo Abstinência 

             ii. Lidar com a pressão sexual 

D. Sexo biológico - cromossomos sexuais e intersexo (bebês nascidos com sexo biológico ambíguo) e diferenças biológicas 

E. Gênero 

                               i. Identidade de Gênero 

                               ii. Expressão de gênero 

                               ii. Atração sexual Transgênero 

 

                              

 

 

 



 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO CURSO 
A seleção de cursos para cada ano letivo é um processo importante no planejamento de uma carreira de sucesso no ensino médio que 

envolve quatro componentes-chave.  A consideração cuidadosa de cada componente resulta em um plano de curso intencional que 

permite aos alunos desenvolver tanto acadêmica quanto pessoalmente. 

Componente 1: Revisão do Programa de Estudos 

o Os estudantes e tutores devem se familiarizar com todos os cursos oferecidos no HHS, lendo as descrições dos cursos de 

cada classe listada no Programa de Estudos.  A designação de tempo para completar esta tarefa informa as famílias sobre 

todas as opções disponíveis. 

Componente 2: Recomendações do Professor 

o Os professores irão introduzir recomendações de cursos básicos com base na combinação de sua experiência de conteúdo 

de aulas futuras e conhecimento dos pontos fortes e desejos dos alunos.  As famílias são fortemente encorajadas a seguir 

as recomendações dos professores e chegar até os professores com perguntas específicas do curso. 

Componente 3: Conversas com os conselheiros 

o Conselheiros estão disponíveis para se reunir com os alunos durante o período de seleção do curso para fornecer 

orientação personalizada sobre o desenvolvimento de um plano de curso equilibrado que desafie e estimule os alunos 

para o ano seguinte. 

Componente 4: Discussões com a Família e Amigo 

o Os estudantes devem participar de conversas familiares para considerar sua vida fora da escola e planos futuros e como 

essas obrigações e objetivos podem impactar suas decisões na seleção dos cursos. Os estudantes também são encorajados 

a consultar seus pares sobre sua experiência com os cursos. É importante lembrar que cada aluno pode ter experiências 

únicas e não compartilhar a mesma perspectiva de um determinado curso.    

Alguns lembretes úteis: 

- Os alunos devem se inscrever em 28 créditos de cursos (uma exceção é feita para os alunos seniores qualificados para o bloco 

X). 

- Os demais requisitos de graduação devem ser considerados a cada ano. 

- Alguns cursos têm pré-requisitos que devem ser atendidos a fim de solicitar esse curso específico (por exemplo, a perícia tem 

um pré-requisito de 

Biologia, Química e Geometria). 

- A seletividade das faculdades e as exigências de admissão acadêmica variam muito.  Recomenda-se que estudantes e 

responsáveis se informem sobre os requisitos acadêmicos das escolas de interesse e consultem o conselheiro escolar do 

estudante a respeito de seus planos. Os cursos de Honra, Colocação Avançada e Crédito Duplo proporcionam o treinamento 

mais rigoroso para a faculdade. 

- Os estudantes podem usar um Planejador Acadêmico para ajudar a desenvolver a trajetória de seus cursos do ensino médio.  

Revisar este plano a cada ano auxilia no processo de tomada de decisão. 

- Os alunos e tutores podem ser solicitados a preencher um formulário de anulação se discordarem das recomendações do 

professor principal. 

 

 

 

 

MENSAGEM IMPORTANTE PARA PAIS E ALUNOS 

O material contido neste Programa de Estudos é a nossa melhor estimativa do que será oferecido durante o ano

 escolar 2021-2022 no Hudson High School. Pode ser necessário fazer ajustes nas ofertas de cursos com base nos 

 números de seleção de cursos, nos níveis de pessoal e / ou no orçamento aprovado da escola de FY24. 



 

 
 

PROGRAMAS DE CAMINHOS PÓS-SECUNDÁRIOS 
 

A Hudson High School oferece quatro programas exclusivos que fornecem aos alunos a oportunidade de obter o conhecimento e as 

habilidades necessárias para buscar oportunidades específicas de faculdade e / ou carreira. A sequência de cursos oferecidos em cada 

caminho é projetada para aprofundar a compreensão dos alunos sobre um tópico especializado. Os cursos do programa Pathway estão 

abertos a todos os alunos. Os alunos não são obrigados a se inscrever em um plano pós-secundário, nem a concluí-lo após concluir um 

ou mais dos cursos vinculados ao programa escolhido. Os alunos podem entrar ou sair de um plano a qualquer momento, mas os 

alunos devem estar cientes de quanto tempo é necessário para completar os requisitos do programa escolhido. 

Fornecemos uma visão geral de cada programa Pathway abaixo, e as descrições dos cursos associadas a cada programa do Pathway 

podem ser encontradas nas listas de cursos de cada departamento. 

Caminho Biomédico: (contato do programa: Sarah Davis, Diretora de Ciência Pk-12) 

No Caminho Biomédico, os alunos resolvem mistérios médicos, projetam soluções médicas inovadoras, desenvolvem habilidades de 

laboratório sob demanda e crescem como pensadores inspirados e solucionadores de problemas. O caminho biomédico faz parte do 

projeto Lead the Way, um programa nacional desenvolvido para dar aos alunos acesso a experiências de carreira e aprendizagem 

aplicada do mundo real. Os alunos com pontuações de qualificação nas avaliações de final de curso são elegíveis para receber créditos 

de faculdade para qualquer curso do project Lead the Way. 

 

9ª/10ª Série 10ª/12ª Série 11ª/12ª Série 

Princípios da Ciência Bio-médica Sistemas do Corpo Humano Intervenção Médica 

Honra PLTW Capstone Comum 

 

Embora não seja um requisito do Programa, os alunos também podem se beneficiar da inscrição nos seguintes cursos: 

- Biologia AP ou Química AP 

- Ciência forense 

- Anatomia e Fisiologia 

 

Caminho Educação & Cuidado:  (contato do programa: Jeannie Graffeo, Líder do Departamento da Primeira Infância e Bem-estar) 

O Caminho Educação & Cuidado foi projetado para apoiar a exploração do aluno e a oportunidade de certificação no campo de 

Educação e Cuidado Infantil. No Programa da Primeira Infância, os alunos desenvolverão habilidades específicas de conteúdo na 

educação e cuidados de bebês, crianças pequenas, pré-escola, ensino fundamental e adolescentes. Os alunos irão planejar experiências 

educacionais, programas e ambientes enquanto orientam as crianças intelectualmente, socialmente, emocionalmente e fisicamente. O 

Programa da Primeira Infancia proporcionará aos alunos uma experiência de estágio para obter o requisito de 150 horas para a 

certificação de professor líder do Departamento de Educação e Cuidado Infantil de Massachusetts. Por meio da experiência de estágio, 

todos os alunos adquirirão habilidades práticas transferíveis para aplicar à educação pós-secundária e / ou à força de trabalho. O 

transporte de ida e volta para o local do estágio deve ser providenciado pelo aluno / família. Os alunos que concluem a sequência de 

cursos abaixo e se graduam na Hudson High School atendem aos requisitos do Departamento de Educação Infantil e Cuidados em 

Massachusetts para se qualificarem para se inscrever para a Certificação de Professor Líder do Departamento de Educação Infantil e 

Cuidados em Massachusetts. Devido ao acordo de articulação da Hudson High School entre nosso programa de Educação Infantil e o 

Quinsigamond Community College (QCC), os alunos que atendem aos requisitos do QCC também podem se qualificar para obter 3 

créditos para graduação do Quinsigamond Community College. 

 

 



 

 
 

10ª Série 11ª Série 12ª Série 

Crescimento e Desenvolvimento 

Infantil 

Educação Infantil I Educação Infantil II 

 

Embora não seja um requisito do Pathway, os alunos também podem se beneficiar de participar dos seguintes cursos:  

- Resolução de Conflitos 

- AP Psicologia 

 

Caminho Engenharia: (Contato do Pathway: Ellen Schuck, Diretora de Tecnologia)  

O Caminho Engenharia fornecerá aos alunos uma base para seguir muitas carreiras diferentes dentro da engenharia, incluindo 

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Designer CAD, Desenvolvimento de Produto e muito mais. Os alunos podem fazer cursos 

como parte do Project Lead the Way ou também há cursos de robótica, design auxiliado por computador (CAD) e impressão 3D. O 

Caminho de Engenharia faz parte do Projeto Lead the Way, um programa nacional projetado para dar aos alunos acesso a experiências 

de carreira e aprendizagem aplicada do mundo real. Os alunos com pontuações de qualificação nas avaliações de final de curso são 

elegíveis para receber créditos da faculdade para qualquer curso do projeto Lead the Way. Além disso, o projeto Lead the Way fez 

parceria com o College Board em um esforço para reconhecer os alunos que fazem uma combinação de cursos avançados de  

matemática e ciências e cursos de engenharia do projeto Lead the Way. 

 

9ª Série 10ª Série 11ª Série 12ª Série 

Introdução ao Design de 

Engenharia (ao longo do 

semestre) 

Princípios de Engenharia  Eletronicos Digitais (apenas 

anos impares) 

Honra PLTW Capstone 

Comum 

Honra PLTW Capstone 

Comum 

 

Embora não seja um requisito do Pathway, os alunos também podem se beneficiar da inscrição nos seguintes cursos:  

- Explorando Vôo, Espaço e Meio Ambiente 

- Design Robótico 

- 3D Modelo e Design 

 

Caminho Interprete Médico de Portugues: (Contato do Pathway: Ana Pimentel, Diretora de Idiomas Estrangeiros)  

O Conselho de Estatísticas Trabalhistas indica que o uturo da profissão de intérpretes e tradutores deve crescer muito mais rápido do 

que a taxa média para todas as ocupações. O Caminho Intérprete / Tradutor de Português visa continuar a desenvolver formação na 

língua portuguesa, bem como desenvolver técnicas de Interpretação e Tradução. Os alunos tornam-se elegíveis para se inscrever no 

curso Interpretação Médica de Honra por meio da recomendação de seu professor de classe. Geralmente, os alunos tornam-se elegíveis 

pontuando no nível de proficiência “Intermediário-Alto” em português e inglês de acordo com os padrões designados pelo Conselho 

Americano do Ensino de Línguas Estrangeiras (ACTFL). Os alunos que concluem os dois cursos de Interpretação Médica, ganham 85% 

ou mais no curso em Interpretação Médica de Honra 2 e passam no exame final tornam-se elegíveis para obter um Certificado do 

Programa que preenche os requisitos de treinamento para trabalhar como Intérprete Médico. 

 

11ª Série 12ª Série 

Interpretação Médica de Honra I Interpretação Médica de Honra 2 

 

Embora não seja um requisito do Pathway, students may also benefit from enrolling in the following courses:  

- Princípios de Ciencias Biomédicas 

- Sistemas do Corpo Humano 

 



 

 
 

REQUISITOS PARA GRADUAÇÃO 
(Aprovado pelo Comitê das Escolas de Hudson – 9 de Fevereiro, 2021) 

 

Para se formar, todos os alunos devem ganhar um número mínimo de 96 créditos. 

Os alunos devem obter notas de passagem nos cursos listados abaixo, bem como passar ELA, Matemática e Ciência MCAS testes: 

Inglês 16 Créditos  

Matemática 16 Créditos  

Ciências 12 Créditos Deve ser aulas de ciências laboratoriais 

Estudos Sociais 12 Créditos  

Lingua Estrangeira 8 Créditos Devem ser 2 cursos na mesma língua 

Bem-Estar 8 Créditos Um semestre a cada ano 

Belas artes, Artes cênicas, arte aplicada 2 Créditos Um semestre de música, drama, artes 

visuais, tecnologia, negócios ou família e 

ciência do consumidor 

 Todos os créditos acima são ganhos nas séries 9-12. Nenhum crédito é ganho no 8º ano - isso inclui o idioma estrangeiro. 

Os alunos devem acumular o seguinte número de créditos mínimos a cada ano, a fim de permanecer com a sua turma de graduação: 

Para um calouro para se tornar um estudante de segundo ano 

 

18 Créditos 

Para um estudante de segundo ano para se tornar um júnior 

 

46 Créditos 

Para um júnior se tornar um sénior 

 

68 Créditos 

 

Os sêniores devem estar passando 24 créditos no boletim de abril, a fim de ser elegível para participar de atividades sênior. 

Os requisitos de graduação da Hudson High School procuram oferecer a todos os alunos a oportunidade de completar o MassCore's 

recomendação para a conclusão do curso. 

MassCore: Adotado pelo Conselho do Ensino Fundamental e Médio em 2007 e emendado em 2018, MassCore é um programa de 

estudos estadual - recomendado com o objetivo de alinhar os cursos do ensino médio com as expectativas da faculdade e da força de 

trabalho. 

O programa de estudos inclui a conclusão bem sucedida de quatro unidades de inglês, quatro unidades de matemática, três unidades de 

uma ciência baseada em laboratório, três unidades de história, duas unidades da mesma língua estrangeira, uma unidade de artes, e 

cinco cursos adicionais "núcleo". Um curso de ciências da computação que inclui conceitos matemáticos ou científicos rigorosos e se 

alinha com a Estrutura de Alfabetização Digital e Ciências da Computação de 2016 pode substituir tanto um curso de matemática 

quanto um curso de ciências de laboratório. 

Civic Action Project – Um Requerimento para Formar 

De acordo com a legislação estadual aprovada em 2018 (Uma Lei para Promover e Aumentar o Engajamento Cívico) começando com 

a Classe de 2024, todos os alunos serão obrigados a concluir um Projeto de Ação Cívica em pelo menos um curso para se formar. Os 

Projetos de Ação Cívica pedem aos alunos que apliquem conhecimentos, habilidades e disposições cívicas para se envolverem no 

processo de criação de mudanças sociais e políticas em suas comunidades. Liderados por alunos e de natureza não partidária, esses 

projetos são integrados aos currículos de vários cursos da Hudson High School, dando aos alunos a oportunidade de cumprir esse 

requisito a qualquer momento em seus quatro anos. As aulas que contêm um Projeto de Ação Cívica são designadas como tal neste 

Programa de Estudos. 

AP Seminário  
AP Governo e Política 
Art III 
Grande Jornalismo Vermelho 

Crescimento e Desenvolvimento Infantil 
Resolução de Conflitos 
Economia 
PLTW Capstone Comum 

Psicologia 
Sociologia 
Pesquisa de História dos EUA e do   Mundo (Harbor) 



 

 
 

 

LÍNGUA INGLESA 
Mr. Todd Wallingford, Diretor de Humanas, 978-567-6100 ramal 41151 

 

O Departamento de Artes da Língua Inglesa oferece uma ampla variedade de cursos que têm como objetivo preparar os alunos para a 

faculdade e para a carreira, ao mesmo tempo que os desafia a pensar profundamente sobre as questões que moldam suas vidas. 

Através da instrução que está alinhada com as Estruturas Curriculares de Massachusetts para Artes e Alfabetização da Língua Inglesa, 

o aluno lê uma variedade de textos, escreve em vários gêneros, desenvolve vocabulário e gramática mais fortes e pratica suas 

habilidades de fala e escuta. Enquanto estamos envolvidos em experiências de alfabetização autênticas e desafiadoras em leitura, 

escrita, audição e fala, oferecemos instrução rigorosa e focada no aluno que atende às necessidades e talentos únicos de todos os 

alunos, ao mesmo tempo que estimula sua curiosidade intelectual. 

Escrever bem é uma habilidade alcançada por meio da prática ativa. É um processo de pensamento complexo e recursivo que exige 

que o escritor passe por vários estágios. Todas as aulas requerem uma redação extensa, formal e informal, que serve a muitos 

propósitos. Ler também é uma habilidade complexa que vai muito além da mera decodificação de palavras. A leitura é ensinada como 

processos explícitos, que todos os alunos podem praticar e melhorar. Por meio de um equilíbrio de textos de toda a classe, grupos de 

livros e leitura independente, os alunos aprendem a ser leitores críticos e consumidores de vários tipos de texto. Por meio de leitura 

crítica e analítica, redação e discussões em classe, os alunos aprofundam sua capacidade de compreender e discutir a literatura. 

Ao longo do ano, as ideias e os temas explorados por meio desses textos às vezes se baseiam nos estudados em estudos sociais, 

proporcionando aos alunos uma visão transcurricular. Além disso, essa experiência em ciências humanas se estende à instrução em 

cinco áreas de habilidades essenciais que atendem aos alunos muito além das paredes da sala de aula e seu último ano - os objetivos 

principais do nosso trabalho de curso. Por meio da reflexão rotineira sobre o desenvolvimento de habilidades, cada aluno acompanha o 

crescimento e define metas para se tornar: um comunicador eficaz, um pensador crítico, um colaborador eficaz, um pensador criativo e 

inovador e um aluno independente. 

Os alunos são requisitados a se inscrever em uma aula básica de Artes da Língua Inglesa a cada ano e podem fazer disciplinas eletivas 

adicionais. Alunos da 11ª e 12ª série, que fazem cursos juntos, podem escolher um curso de Colocação Avançada ou um desenvolvido 

em torno de um tema que direciona os currículos e a seleção de textos. O Programa de Estudos enumera quatro desses cursos 

temáticos, três dos quais são oferecidos a cada ano. Ou seja, em 2021-2022, The ower of the Story será alternado, enquanto um dos 

três oferecidos no próximo ano será alternado. 

 

Cursos essenciais oferecidos  Cursos eletivos e Pathways oferecidos 

8ª série 
Inglês Essencial 8  Eletivas de Redação: 

Escrita Criativa 8 – Eletiva Academica 

Escrita Criativa I - Eletiva Academica 

Escrita Criativa II - Eletiva Academica 
Inglês 8 

9ª série 

Inglês Essencial 9/10 – Academico 
Inglês Essencial 9 – Academico 
Inglês 9 - Honra   Eletivas de Jornalismo: 

Big Red Jornalismo I - Eletiva Academica 

Big Red Jornalismo Avançado – Eletivo Honra 
10ª 

série 

Inglês Essencial 9/10 – Academico 
Inglês 10 - Academico  
Inglês 10 - Honra  
Inglês Essencial 11/12 - Academico  Eletiva de Construção de Habilidades: 



 

 
 

11ª e 

12ª 

séries  

 

 

 

 

 

11ª e 

12ª 

séries  

Literatura Vindo a Era – Academico  Alfabetização Acadêmica 8 – Eletiva 

Acadêmica 
Literatura Vindo a Era – Academico/Honra  

Literatura Distópica – Honra  

Contadores de Histórias - Honra  

Estudo da Mídia e Linguísticas – Acadêmico/ Honra 

(oferecido em anos alternados 2024-2025) 
 

   Estudo da Mídia e Linguísticas – Honra  

   Linguagem e Composição Colocação Avançado  

Literatura e Composição Colocação Avançado  

 

CURSOS ESSENCIAIS DE INGLÊS   

 

Inglês Essencial 8 194 

8ª Série 

Embora este curso compartilhe resultados de aprendizagem e temas de estudo com o Inglês 8 (184), ele foi projetado com as estruturas 

e os suportes necessários para atender às necessidades específicas dos alunos que têm dificuldades significativas com a leitura e a escrita. 

Os alunos exploram temas de identidade por meio de vários gêneros de texto para se tornarem mais eficazes na linguagem escrita e 

falada. Por meio de muitos tipos de escrita, os alunos começam a aprender como apoiar uma tese clara com ideias bem desenvolvidas. 

Os alunos reconhecem as convenções da linguagem à medida que lêem e aprendem a incorporar a gramática e o uso corretos em sua 

própria escrita. Os alunos contribuem para as discussões em sala de aula para desenvolver habilidades de comunicação oral mais fortes 

e desenvolver habilidades de escuta ativa por meio de uma variedade de métodos.  

 

Inglês / Artes da Linguagem 8 184 

Acadêmico - 8ª série 

Na oitava série de inglês, os alunos se concentram em aprimorar suas habilidades em leitura, escrita, gramática e vocabulário, como 

também falar e ouvir. Enquanto os alunos leem uma vasta seleção de textos, a maioria deles examina questões que envolvem a criação 

de identidade - as forças que moldam e alteram as identidades individuais e institucionais. Entre estes textos estão: The Outsiders by 

S.E. Hinton, uma canção de natal por Charles Dickens, Sun de cobre por Sharon Draper, uma passa no Sun, por Lorraine Hansberry, o 

doador por LoisLowry, histórias curtas de Edgar Allen Poe, assim como uma variedade de outras histórias curtas e poemas. Os alunos 

analisam a arte do autor e as maneiras como os escritores desenvolvem sua arte na língua inglesa. Os alunos redigem, revisam e 

editam sua redação, bem como desenvolvem suas habilidades de fala e escuta. Em um ambiente colaborativo, os alunos se esforçam 

para se tornarem alunos confiantes e independentes que pensam de forma crítica, criativa e se comunicam de forma eficaz em todo o 

currículo e em suas próprias vidas. 

Essenciais do Inglês 9/10 195 - 4 créditos 

Acadêmico - 9ª a 10ª séries 

Embora este curso compartilhe resultados de aprendizagem e temas com os cursos de artes da língua inglesa do 9º e 10º ano, ele é 

projetado com as estruturas e os apoios necessários para atender às necessidades específicas de calouros e alunos do segundo ano que 

lutam significativamente com suas habilidades de alfabetização. Uma ênfase particular é colocada no desenvolvimento da 

compreensão de leitura do aluno, habilidades de linguagem (incluindo conhecimento e desenvolvimento de vocabulário) e habilidades 

de pensamento crítico. Ao explorar vários temas por meio de vários gêneros de texto (ficção, não ficção literária, poesia e filme), os 

alunos refinam suas habilidades de escrita e concluem ensaios analíticos, persuasivos e expositivos, juntamente com escrita pessoal e 

criativa e um projeto de pesquisa. 

 



 

 
 

Inglês 9 149 - 4 Créditos 

Acadêmico - 9ª série 

Neste curso, os alunos estudam literatura, escrita, gramática e vocabulário. Os textos principais incluem: Senhor das moscas por 

William Golding, Romeo e Julieta por William Shakespeare, exploração animal por George Orwell, assim como muitas outras 

histórias curtas, ensaios e poemas. Os alunos reforçam suas habilidades de leitura crítica, através de avaliações que incluem: textos 

anotados, leituras próximas, discussões em sala de aula, exames e ensaios analíticos e pessoais. O curso enfatiza a profunda 

compreensão e investigação de textos que frequentemente exploram questões de justiça, moralidade e identidade. 

Inglês 9 150 - 4 Créditos 

Honra - 9ª série 

Neste curso, os alunos estudam literatura, redação e vocabulário. Os principais textos incluem: Lord of the Flies de William Golding, 

Romeu e Juliet de William Shakespeare, Animal Farm de George Orwell, assim como muitos outros contos, ensaios e poemas. Os 

alunos fortalecem suas habilidades de leitura crítica por meio de avaliações que incluem: textos com anotações, leituras detalhadas, 

discussões em classe, exames e ensaios analíticos e pessoais. O curso enfatiza a profunda compreensão e investigação de textos que 

frequentemente exploram questões de justiça, moralidade e identidade. Os alunos que fazem o curso para receber créditos com honras 

estão sujeitos a padrões de classificação mais rigorosos em tarefas principais, tarefas completas de leitura e redação que 

complementam os textos acadêmicos essenciais e geralmente estão prontos para trabalhar com um grau significativo de 

independência. 

Inglês 10 123 - 4 Créditos 

Acadêmico - Grau 10 

Em inglês 10, os alunos examinam as maneiras pelas quais as histórias transmitem ideias, lições e visões de mundo sobre o que nos 

torna humanos. Este processo de contar histórias e nossa capacidade de comunicar - em forma oral e escrita - é uma das formas mais 

valiosas em que nos ensinamos uns aos outros todos os dias. Nossas histórias são o que nos unem como seres humanos, e também o 

que nos separam como indivíduos. Questões essenciais que focalizam a maneira como os estudantes examinam a literatura na décima 

série incluem: Como os escritores tratam sobre a experiência humana através de meios fictícios? Como os escritores usam técnicas 

literárias para transmitir suas ideias? O que significa ser humano? À medida que os alunos leem, escrevem e aprendem sobre o ofício 

de um autor, eles chegam a entender que: os escritores muitas vezes fornecem insights sobre a experiência humana através de meios 

fictícios; Os escritores usam técnicas literárias para transmitir suas ideias; Cuidadosa, a leitura atenta nos ajuda a criar significado a 

partir de um texto; Escritores escrevem com propósito para um público específico. Os principais textos incluem, mas não estão 

limitados a: A Adoração de Jenna Fox por Mary Pearson, Things Fall Apart de Chinua Achebe, Para Matar um Mockingbird por 

Harper Lee, Macbeth por William Shakespeare, Outliers por Malcolm Gladwell, O Curioso Incidente do Cão Durante a Noite de Mark 

Haddon, bem como muita poesia, ficção curta e seleções de não-ficção. 

Inglês 10 121 - 4 Créditos 

Honras - Grau 10 

Em inglês 10, os alunos examinam as maneiras pelas quais as histórias transmitem ideias, lições e visões de mundo sobre o que nos 

torna humanos. Este processo de contar histórias e nossa capacidade de comunicar - em forma oral e escrita - é uma das formas mais 

valiosas em que nos ensinamos uns aos outros todos os dias. Nossas histórias são o que nos unem como seres humanos, e também o 

que nos separam como indivíduos. Enquanto os alunos se concentram nos mesmos temas e habilidades de alfabetização como os 

alunos em Inglês Acadêmico 10, eles são mantidos a maiores expectativas quanto à independência acadêmica, bem como a 

complexidade e a quantidade de textos que ler e escrever ao longo do ano. Questões essenciais que focalizam a maneira como os 

estudantes examinam a literatura na décima série incluem: Como os escritores fornecem insights sobre a experiência humana através 

de meios fictícios? Como os escritores usam técnicas literárias para transmitir suas ideias? O que significa ser humano? À medida que 

os alunos leem, escrevem e aprendem sobre o ofício de um autor, eles chegam a entender que: os escritores muitas vezes fornecem 

insights sobre a experiência humana através de meios fictícios; Os escritores usam técnicas literárias para transmitir suas ideias; 

Cuidadosa, a leitura atenta nos ajuda a criar significado a partir de um texto; Escritores escrevem com propósito para um público 

específico. Os principais textos incluem, mas não estão limitados a: A Adoração de Jenna Fox por Mary Pearson, ThingsFall Apart de 

ChinuaAchebe, Para Matar um Mockingbird por Harper Lee, Macbeth por William Shakespeare, Outliers por Malcolm Gladwell, O 

Curioso Incidente do Cão Durante a Noite de Mark Haddon, bem como muita poesia, ficção curta e seleções de não-ficção. 

Essenciais de Inglês 11/12 196 - 4 Créditos 

Academico - 11ª/12ª Séries 

Embora este curso compartilhe resultados de aprendizagem e temas com outros cursos de artes da língua inglesa do 11º e 12º ano, ele é 

projetado com as estruturas e os apoios necessários para atender às necessidades específicas de juniores e seniors que lutam 

significativamente com suas habilidades de alfabetização. Uma ênfase particular é colocada no desenvolvimento da compreensão de 



 

 
 

leitura do aluno, habilidades de linguagem (incluindo conhecimento e desenvolvimento de vocabulário) e habilidades de pensamento 

crítico. Ao explorar vários temas por meio de vários gêneros de texto (ficção, não ficção literária, poesia e filme), os alunos refinam 

suas habilidades de escrita e concluem ensaios analíticos, persuasivos e expositivos, juntamente com escrita pessoal e criativa e um 

artigo de pesquisa. 

 

Literatura de Vinda 143 - 4 Créditos 

Acadêmico - 12ª Série 

A literatura sobre a passagem da infância para a idade adulta. Os estudantes examinam suas próprias viagens de chegada da idade 

enquanto estudam textos selecionados deste gênero. Eles examinam os pontos de virada em suas vidas, e na vida dos personagens 

literários, que determinam caminhos individuais para a vida adulta. Através da literatura e da escrita, os estudantes discutem como as 

famílias, os amigos, as sociedades e as ogias psicológicas moldam a moral e os valores das pessoas. Finalmente, a classe examina o que 

realmente significa ser adulto, e como se sabe quando ele ou ela atingiu a "idade adulta". Os textos principais podem incluir, mas não 

estão limitados a "O Corpo" de Stephen King, Frankenstein de Mary Shelley, Room de Emma Donoghue, Hamlet de William 

Shakespeare, bem como contos, ensaios, poemas e filmes de alto interesse. Este curso ajuda os alunos a desenvolver as habilidades de 

compreensão de leitura e escrita necessárias na faculdade e no local de trabalho. Através da escrita pessoal g, ensaios analíticos e redação 

comercial, os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico e a habilidade de revisar e melhorar sua escrita. 

 

Literatura para a Maioridade 141 - 4 créditos 

Honra - Séries 11/12 

A literatura sobre a maioridade enfoca a transição da infância para a idade adulta. Os alunos examinam suas próprias jornadas de 

amadurecimento enquanto estudam textos selecionados deste gênero. Eles examinam os pontos de viragem em suas vidas e nas vidas 

dos personagens literários, que determinam os caminhos individuais para a vida adulta. Por meio da literatura e da escrita, os alunos 

discutem como famílias, amigos, sociedades e psicologias moldam a moral e os valores das pessoas. Finalmente, a classe examina o que 

realmente significa ser adulto e como alguém sabe quando atingiu a "idade adulta". Os principais textos podem incluir, mas não estão 

limitados a, "The Body" de Stephen King, Room de Emma Donoghue, Hamlet de William Shakespeare, Frankenstein de Mary Shelley, 

Another Brooklyn de Jacqueline Woodson, bem como contos de alto interesse, ensaios , e poemas e filmes. Os alunos assumem uma 

responsabilidade maior por seu aprendizado. Neste curso de nível honorário, espera-se que os alunos pensem de forma mais ampla, 

façam comparações entre textos literários de diferentes épocas e lugares e explorem o significado de personagens e temas para suas 

próprias vidas. A escrita do aluno inclui ensaios persuasivos, expositivos, pessoais e analíticos. Os alunos trabalham para tornar sua 

escrita mais precisa, concisa e concreta, bem como para desenvolver um sentido de sua voz pessoal.  

 

Literatura Distópica 141A - 4 Créditos 

Honras - Séries 11/12 

A literatura distópica se concentra em sociedades futuristas, "aparentemente perfeitas", mas como os leitores logo descobrem, não há 

nada de perfeito ou livre sobre essas sociedades. Estas sociedades "perfeitas" enfrentam os mesmos problemas que os cidadãos enfrentam 

hoje em dia, mas muitas vezes eles escolheram soluções que têm conseqüências terríveis. Os alunos deste curso examinam o uso da 

propaganda, a restrição da liberdade, a vigilância constante e o estado desumanizado destas sociedades em contos, romances e filmes. 

Embora alguns desses textos sejam ficção científica, nem toda a leitura se enquadra nessa categoria. Os estudantes lêem textos de 

Suzanne Collins, Margaret Atwood, Ray Bradbury, e muitos outros escritores de sucesso. Em seu último ano, os estudantes assumem 

maior responsabilidade por seu aprendizado. Neste curso de nível honorífico, espera-se que os alunos pensem mais e expansivamente: 

para fazer comparações entre textos literários de diferentes épocas e lugares, e para explorar o significado dos chateadores e temas para 

suas próprias vidas. A escrita dos alunos inclui ensaios persuasivos, expositivos, pessoais e analíticos. Os estudantes trabalham para 

tornar sua escrita mais precisa, concisa e concreta, e para desenvolver um senso de sua voz pessoal. 

 

Literatura Distópica 143A - 4 Créditos – (oferecidos em anos alternativos: próximo oferecido em 2023-2024) 

Acadêmico - Séries 11/12 

A literatura distópica se concentra em sociedades futurísticas "aparentemente perfeitas", mas, como os leitores logo descobrirão, não há 

nada perfeito ou gratuito nessas sociedades. Essas sociedades "perfeitas" enfrentam os mesmos problemas que os cidadãos enfrentam 

hoje, mas muitas vezes escolheram soluções que têm consequências terríveis. Os alunos deste curso examinam o uso da propaganda, a 



 

 
 

restrição da liberdade, a vigilância constante e o estado desumanizado dessas sociedades em contos, romances e filmes. Embora alguns 

desses textos sejam de ficção científica, nem todas as leituras se enquadram nessa categoria. Os alunos lêem textos de Suzanne Collins, 

Margaret Atwood, Ray Bradbury e muitos outros escritores talentosos. Este curso ajuda os alunos a desenvolver as habilidades de 

compreensão de leitura e escrita necessárias na faculdade e no local de trabalho. Por meio de escrita pessoal, ensaios analíticos e redação 

comercial, os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico e a capacidade de revisar e melhorar sua redação.  

 

Contadores de Histórias 147 - 4 Créditos 

Acadêmico - Séries 11/12 

Os contadores de histórias exploram o papel que a narração de histórias desempenha em nossas vidas e sua expressão na literatura. Ao 

longo de seus estudos, os estudantes consideram: Qual é o poder da voz individual para fazer mudanças? Que papéis as histórias 

desempenham em nossas vidas? O que é a história e quem pode contá-la? Como as histórias que contamos e a linguagem que usamos 

definem quem somos e como pensamos? O curso ajuda os alunos a aperfeiçoar estratégias de leitura de perto, a fim de compreender, 

apreciar e aprender com muitos tipos diferentes de textos complexos, incluindo contos, drama, romances, poesia, filmes, canções e 

ensaios pessoais. Este curso ajuda os alunos a desenvolver as habilidades de compreensão de leitura e escrita necessárias na faculdade 

e no local de trabalho. Os alunos desenvolvem as habilidades de escrita através da prática da escrita pessoal e analítica. Eles fortalecem 

as habilidades gramaticais e técnicas de escrita, desenvolvem estruturas para pensamento analítico e escrita, e aprendem estratégias para 

usar detalhes importantes para apoiar idéias na fala e na escrita. Os textos principais podem incluir, mas não estão limitados a: The Great 

Gatsby de F. Scott Fitzgerald, The Things They Carried de Tim O'Brien, Twelfth Night de William Shakespeare, e o filme Big Fish. 

 

Contadores de histórias 145 - 4 créditos 

Honra - 11/12 séries 

Este curso explora o papel que a narração de histórias desempenha em nossas vidas e sua expressão na literatura. Ao longo de seus 

estudos, os alunos consideram: Qual é o poder da voz individual para fazer mudanças? Que papéis as histórias desempenham em 

nossas vidas? Qual é a história e quem pode contá-la? Como as histórias que contamos e a linguagem que usamos definem quem 

somos e como pensamos? O curso ajuda os alunos a aprimorar estratégias de leitura atenta, a fim de compreender, desfrutar e aprender 

com muitos tipos diferentes de textos complexos, incluindo contos, drama, romances, poesia, filmes, canções e ensaios pessoais. Os 

alunos desenvolvem habilidades de escrita praticando a escrita pessoal e analítica. Eles também fortalecerão as habilidades de 

gramática e redação técnica, desenvolverão estruturas para pensamento analítico e redação e aprenderão estratégias para usar detalhes 

importantes para apoiar ideias na fala e na escrita. Os principais textos podem incluir, mas não estão limitados a: The Great Gatsby de 

F. Scott Fitzgerald, The Things They Carried de Tim O’Brien, Twelfth Night de William Shakespeare, Strength in What Remains de 

Tracy Kidder e o filme Big Fish 

 

Linguística Estudos de Mídia 146 Academica - Séries 11/12 (Oferecido anos intercalados; próximo oferecido 2024-2025) 

Os alunos de Lingüística e Estudos de Mídia estudam a linguagem e como ela opera em entretenimento, mídia social, política, marketing 

e nossos relacionamentos interpessoais. O curso permite que os alunos desenvolvam suas habilidades de análise literária, histórica e 

científica através de um campo que está crescendo rapidamente devido à alta demanda por pessoas com formação linguística em nosso 

mundo cada vez mais multicultural. Os alunos desenvolvem uma compreensão do papel da mídia e da linguagem na sociedade, bem 

como habilidades essenciais de investigação e autoexpressão necessárias para os cidadãos de uma democracia. Os alunos deste curso 

examinam os blocos de construção da linguagem, estudam como ela é usada em várias comunidades regionais e étnicas e entre os 

indivíduos, e como a linguagem muda com o tempo. Os alunos usarão filmes, televisão e impressos para descobrir como as mensagens 

são elaboradas para informar ou persuadir o público.  

 

Linguística Estudos de Mídia 144 (Oferecido anos intercalados; próximo oferecido 2024-2025) 

Honra - Séries 11/12 

Os alunos de Honra de Linguística e Estudos de Mídia estudam a linguagem e como ela opera no entretenimento, mídia social, política, 

marketing e nossos relacionamentos interpessoais. O curso permite que os alunos desenvolvam suas habilidades de análise literária, 

histórica e científica através de um campo que está crescendo rapidamente devido à alta demanda por pessoas com formação linguística 

em nosso mundo cada vez mais multicultural. Os alunos desenvolvem uma compreensão do papel da mídia e da linguagem na sociedade, 

bem como habilidades essenciais de investigação e auto-expressão necessárias para os cidadãos de uma democracia. Os alunos deste 

curso examinam os blocos de construção da linguagem, estudam como ela é usada em várias comunidades regionais e étnicas e entre 



 

 
 

indivíduos, e como a linguagem muda com o tempo. Os alunos usarão filmes, televisão e impressos para descobrir como as mensagens 

são elaboradas para informar ou persuadir o público. Os alunos premiados têm expectativas mais elevadas em relação à independência 

acadêmica, bem como à complexidade e quantidade de textos que lêem e escrevem ao longo do ano. 

 

Linguagem e Composição Colocação Avançada 148 - 4 Créditos 

Colocação Avançada - Séries 11/12 

A Língua e Composição de Inglês AP prepara os alunos para grande parte da leitura e escrita em que eles se envolverão na faculdade. 

Este curso atende aos padrões do Programa de Colocação Avançada fornecido pelo College Board, preparando os alunos para o exame 

AP de Língua Inglesa e Composição. Os alunos devem fazer este exame em maio. Os alunos lêem textos de vários gêneros de forma 

proposital e analítica. Eles respondem a uma variedade de literatura em inglês, analisando, resumindo e interpretando textos e 

expressando suas ideias em discussão e escrita. Os alunos estudam o que torna a escrita eficaz ao ler textos de não ficção e ficção e 

aplicam esse estudo à sua própria escrita. Os alunos compõem para diferentes públicos e propósitos. O curso ajuda os alunos a se 

tornarem escritores confiantes e eficazes e enfatiza o processo de escrita: brainstorming, planejamento, pré-escrita, rascunho, edição e 

revisão. Os alunos desenvolvem o conhecimento e as estratégias necessárias para editar o seu próprio trabalho e o de outros na crítica 

de pares. Os alunos usam sintaxe, organização, níveis de discurso, lógica, dicção e detalhes para aumentar sua compreensão como 

leitores e eficácia como escritores. 

 

Linguagem e Composição Colocação Avançada 151 - 4 Créditos 

Colocação Avançada - Série 11/12 

Os alunos participam de um programa de Colocação Avançada que faz parte de um programa nacional de cursos de nível universitário 

e exames para alunos do ensino médio. O objetivo deste curso é oferecer um desafio e uma oportunidade para que os alunos 

motivados trabalhem com mais profundidade e independência do que na maioria dos cursos do ensino médio. A análise literária de 

vários gêneros (contos, romances, poesia, ensaios e peças) é enfatizada, bem como habilidades de expressão escrita e oral. Os alunos 

matriculados no curso devem fazer o exame de AP Literatura e Composição em Inglês em maio. 

 

CURSOS ESPECIAIS ELETIVOS DE INGLÊS 

Escrita Criativa 8 - 187 

Academica Eletiva - 8ª Série - Semestre 

Ao se concentrar em um tipo de escrita por vez - um gênero - os alunos neste estudo eletivo como tipos específicos de escritores 

moldam suas ideias na palavra escrita. Ao longo do semestre, os alunos lêem textos extensos e curtos, revelando a chave para uma 

escrita bem-sucedida. Como um biógrafo, colunista ou autor de contos de sucesso escreve tão bem? Quais são os segredos para 

escrever ótimas memórias, histórias em quadrinhos ou histórias infantis? Conforme os alunos desenvolvem uma compreensão mais 

profunda da arte de cada escritor, eles começam a ler como escritores. Por sua vez, inspirados e influenciados pelos escritores que 

estudaram, os alunos produzem grandes escritos próprios. 

 

Escrita Criativa I 110 - 2 Créditos  

Academica Eletiva - Séries 9-12 - Semestre 

Os alunos com interesse em escrita e seu processo trabalham em sala de aula e em casa para melhorar suas habilidades e estilo. As 

respostas à leitura, tanto formais quanto informais, ajudam a estruturar o currículo. Os alunos devem participar ativamente, 

compartilhando sua escrita, contribuindo para a discussão em classe e criticando o trabalho uns dos outros. O curso se concentra no 

ensaio pessoal com exposição adicional a contos, poesia e drama. 

 

Escrita Criativa II: Workshop de Publicação 109 - 2 Créditos 

Academica Eletiva - Séries 10-12 - Semestre 

Projetado para escritores que desejam aprimorar seu ofício e levar seu trabalho para publicação, este curso combina com Escrita Criativa 

I. Enquanto os alunos trabalham ao lado de seus colegas em poesia, ficção e narrativa não-ficção, o currículo permanece flexível o 

suficiente para que cada aluno se concentre em um gênero de escolha e buscar publicação. Os escritores de ficção examinam os 

componentes fundamentais da narrativa, incluindo personagem, lugar, enredo, estrutura, voz, diálogo e ponto de vista. Os poetas 

trabalham todos os dias para silenciar o editor a fim de acessar a linguagem original e as idéias criativas e, então, reviver o editor para 

criar a beleza e a sabedoria dos poemas. Os escritores de não-ficção exploram reinos de verdade, fato e ficção ao lerem e escreverem 

memórias, perfis e histórias de aventura, desafio, amor, amizade, sofrimento, triunfo e oportunidade. Ao longo do curso, os alunos lêem 

e estudam trabalhos publicados tanto para se inspirar quanto para aprender mais sobre o ofício. Em um formato de workshop para 



 

 
 

escritores, os alunos fornecem feedback sobre os rascunhos uns dos outros em um espaço comum e estruturado que constrói a 

compreensão do público, voz e estilo. Os alunos também aprendem sobre o processo de publicação e devem enviar seus trabalhos para 

revisão editorial e publicação.  

 

Big Red Journalism 152 - 4 Credits  

Academic Elective - Séries 9-12  

Journalism students produce and curate content for the The Big Red, (www.bigredhawks.com) an online newspaper that informs and 

represents Hudson High students. Acting as a news team, students learn about all phases of the journalistic process including news 

judgment, reporting, writing, and editing. Students learn to write hard news, features, profiles, sports news, and reviews, while 

applying ethical standards to their coverage. They cover school events and games on Instagram and create a digital copy using 

WordPress to lay out our online paper. Photojournalists practice photo-editing skills with Adobe Lightroom to accompany articles and 

photo galleries. Through these experiences, students develop an understanding of the rights and responsibilities of journalism, study 

freedom of the press and media bias, and learn about legal restrictions placed on student newspapers. Additionally, the class works 

collaboratively with Broadcast Production. Together, the classes produce video content for both HUD-TV and The Big Red. Students 

are encouraged to take one or both of these courses, as they teach complementary media production skills. The curriculum for this 

course includes a Civic Action Project. Successful completion of this project fulfills the CAP graduation requirement. 

 

Advanced Big Red Journalism 153 - 4 Credits 

Honras Eletivas – Séries 10-12 

Os alunos que concluíram com sucesso o jornalismo e querem um papel de liderança no The Big Red devem se inscrever neste curso de 

nível honorífico. Os estudantes avançados lideram equipes de novos jornalistas e planejam a produção do jornal na web. Como líderes 

de equipe, eles ajudam os novos jornalistas a encontrar idéias e fontes de histórias enquanto melhoram sua redação, fotografias e design 

gráfico. Como editores, eles aprendem sobre as funções e responsabilidades dos editores, bem como sobre os dilemas éticos que eles 

freqüentemente enfrentam. Este curso pode ser realizado durante anos consecutivos, com os alunos assumindo, a cada ano, uma 

responsabilidade cada vez maior pela administração do jornal. O currículo para este curso inclui um Projeto de Ação Cívica. A 

conclusão bem sucedida deste projeto atende ao requisito de graduação do CAP. 

 

Alfabetização Acadêmica 8 171 

Acadêmica - Série 8 - Semestre 

Projetado especificamente para alunos que lutam com suas habilidades de leitura e escrita, esta aula se concentra em acelerar as 

habilidades de fluência e compreensão de alunos que leem abaixo do nível da série. A instrução se concentra nas habilidades de 

alfabetização acadêmica que os alunos devem possuir para obter sucesso em todas as disciplinas e em testes padronizados. Os alunos 

trabalham para desenvolver habilidades e hábitos de leitores e escritores eficazes por meio de instruções que enfatizam o 

desenvolvimento de vocabulário, estratégias de compreensão e leitura sustentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HISTÓRIA E ESTUDOS SOCIAIS 
Sr. Todd Wallingford, Diretor de Ciências Humanas Secundárias, 978-567-6100 ramal 41151 

E-mail: twallingford@hudson.k12.ma.us 

=============================================================================================== 
Ao ler, escrever, discutir e pensar profundamente sobre o passado, bem como sobre o seu 

E ambiente físico, eu instruo os estudantes no desenvolvimento as habilidades, o conhecimento, 
E disposições necessárias para uma vida cívica informada e engajada. 

 

O Departamento de Estudos Sociais e História oferece uma ampla variedade de cursos que visam preparar os alunos para a faculdade, 

carreira e vida cívica. Por meio desses cursos, os alunos desenvolvem as habilidades, conhecimentos e disposições essenciais para 

participantes eficazes em nossa democracia. A instrução que está alinhada com a Estrutura de História e Estudos Sociais de 

Massachusetts fornece prática contínua em leitura, escrita, fala e escuta, bem como oportunidades de rotina para demonstrar essas 

habilidades por meio de atividades de avaliação autênticas. 

 

Os alunos devem fazer um curso básico da 8ª à 11ª série e podem fazer eletivas adicionais a cada ano. Na oitava série Civics, os 

estudantes exploram as fundações do governo dos EUA e assumem um Projeto de Ação Cívica que fornece uma experiência autêntica 

na realização de mudanças políticas ou sociais. Depois, em seus três anos subseqüentes, a História dos EUA e a História Mundial são 

tecidas em conjunto; enquanto uma narrativa dos EUA tece cada curso, eventos e temas da história global são examinados.  

Exploramos como outras nações impactaram os EUA, e como nossa nação influenciou o mundo.  Desta forma, os alunos 

compreendem como as forças econômicas, políticas e culturais "globalizam" cada vez mais nosso mundo.  Enquanto isso, embora com 

uma diversidade de narrativas, os estudantes vêem a história se desdobrar através de múltiplas lentes.  Os estudantes que optam por 

fazer eletivas podem escolher entre uma ampla seleção de cursos que expandem seu pensamento e ajudam a desenvolver habilidades e 

perspectivas para navegar pelo nosso mundo cada vez mais complexo.  Em todos os cursos principais e na maioria dos cursos eletivos, 

os alunos seguem rotineiramente as notícias, pesquisando a história por trás dos eventos atuais e identificando como as tendências ou 

temas fazem a ponte entre nossa história.  Através de eventos atuais e outros exercícios em sala de aula, os alunos freqüentemente 

praticam a busca de informações confiáveis e o uso de fontes de forma ética. 

Ao longo de cada ano, a história central e os cursos de inglês compartilham alguns temas comuns. Por exemplo, na 8ª série, temas de 

identidade pessoal, cultural e política são explorados através da literatura na aula de inglês e através do estudo da cidadania em Civics. 

Além disso, esta experiência de humanidades se estende à instrução em áreas de habilidades centrais chamadas Habits of Mind que 

servem aos alunos muito além das paredes de suas salas de aula. Enfatizamos a reflexão de rotina sobre o desenvolvimento dessas 

habilidades para ajudar cada aluno a acompanhar o crescimento e estabelecer metas para se tornar: um orador e escritor eficaz, um 

pensador crítico, um colaborador eficaz, um pensador criativo e inovador, e um aprendiz independente. 

 

 

Ofertas de Cursos Essencias  Oferta de Cursos Eletivos e Pathways 
Série  

8 
Educação Cívica: Cidadania em Ação – 

Academica 
Comportamento Humano e Relacionamentos - Eletivas: 

Resolução de Conflitos - Academica 

Sociologia - Academica 

Psicologia - Academica 

Psicologia Anormal - Academica 

Psicologia – Colocação Avançada 

Série  

9 

EUA e História Mundial I – Academica 
EUA e História Mundial I – Honra 

Série  

10 
EUA e História Mundial II – Academica    Culturas Mundiais e Economia Eleitoral: 

Antropologia Cultural: Povos Tradicionais, Desafios 

Modernos 

- Acadêmico 

Dinheiro, Capital, Consumo: Entendendo a Economia - 

Acadêmica 

EUA e História Mundial II – Honra 
Série 

11 
EUA e História Mundial III – Academica 
EUA e História Mundial III – Honra 
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Série 

11-12 
História dos Estados Unidos Colocação 

Avançada  
Lei, História e Problemas Atuais – Eletivas: 

Contemporário – Problemas do Mundo – Acadêmico 

História vai à Hollywood – Acadêmico 

Contemporário – Problemas Legais 

Política & Governo dos E.U.A. – AP 

Seminário AP 

 

Série 9-

11 

Essenciais EUA e História Mundial - Acadêmica  

 

CURSOS DE ESTUDOS SOCIAIS PRINCIPAIS 

 

Estudos Sociais da 8ª série: Cívica - Cidadania em Ação 384 

Acadêmico - 8ª série 

Este curso explora as raízes da democracia americana, o papel dos cidadãos e as instituições do governo americano. A primeira unidade do curso serve 

como base, enquanto os alunos examinam sua própria identidade pessoal e seu papel como parte de uma comunidade. Os alunos exploram o processo 

pelo qual os colonos americanos formaram uma nova sociedade independente e as bases de um governo democrático. Posteriormente, o curso examina 

os principais princípios e estruturas do governo americano. Finalmente, os alunos estudam como os direitos dos cidadãos americanos mudaram com o 

tempo e como aplicar as habilidades de cidadania em um contexto do mundo real. No processo, os alunos aprimoram suas habilidades de leitura, escrita, 

fala e escuta para que possam pensar e expressar suas ideias como cidadãos ativos. As perguntas essenciais que focam o curso incluem: O que significa 

ser um cidadão ativo? Como os americanos trabalham para o bem comum? 

 

EUA e a História Mundial I 326 - 4 Créditos 

Acadêmico - 9ª Série 

Este curso começa examinando a era estudada na 8ª série Civics, mas em um cenário internacional. A Revolução Americana é vista como uma 

precursora de revoluções subsequentes em todo o mundo ocidental. Ao longo do século 19, então, a história única de nossa nação se desenrolou em 

um palco mundial no qual ela se tornou cada vez mais um ator importante. Conforme os alunos estudam essa história, eles desenvolvem suas 

habilidades de ler, pensar e se expressar como historiadores. Os alunos exploram as seguintes perguntas em cada unidade: Quais são meus direitos e 

responsabilidades como cidadão de Hudson, dos Estados Unidos e do mundo? Como as crenças e idéias podem afetar a mudança? Como a 

distribuição de poder molda a sociedade? Como a geografia, a tecnologia e a economia influenciaram os eventos históricos? 

 

EUA e a História Mundial I 327 - 4 Créditos 

Honra - 9ª Série 

Este curso começa examinando a era estudada na 8ª série do Cívico, mas em um cenário internacional. A Revolução Americana é vista como uma 

precursora de revoluções subsequentes em todo o mundo ocidental. Ao longo do século 19, então, a história única de nossa nação se desenrolou em 

um palco mundial no qual ela se tornou cada vez mais um ator importante. À medida que os alunos estudam essa história, eles desenvolvem suas 

habilidades de ler e pensar e se expressam como historiadores. Os alunos honorários exploram o mesmo conteúdo que os do programa acadêmico, 

mas espera-se que trabalhem com mais independência ao ler, pesquisar e escrever sobre questões sociais, políticas, econômicas e culturais que 

surgem ao longo do curso. Os alunos exploram as seguintes perguntas em cada unidade: Quais são meus direitos e responsabilidades como cidadão 

de Hudson, dos Estados Unidos e do mundo? Como as crenças e idéias podem afetar a mudança? Como a distribuição do poder molda a sociedade? 

Como a geografia, a tecnologia e a economia influenciam os eventos históricos? 

 

EUA e História Mundial II 301 - 4 créditos  

Acadêmico - 10ª Série 

Este curso examina a história da nossa nação no contexto das forças internacionais que a moldaram, desde o final do século XIX até o final da 

Segunda Guerra Mundial. Ao longo de seus estudos, os alunos consideram vários conceitos relacionados ao poder, progresso e humanidade no 

contexto do industrialismo global, do imperialismo e da guerra mundial. Os alunos desenvolvem habilidades críticas de leitura, escrita e pesquisa, 

examinando uma grande variedade de documentos de fontes primárias e secundárias. Eles desenvolvem e empregam habilidades de pensamento 

histórico para entender a história do mundo cada vez mais complexo e globalizado em que vivem 

 

EUA e História Mundial II 302 - 4 créditos  

Honra - 10ª Série 

Este curso examina a história da nossa nação no contexto das forças internacionais que a moldaram, desde o final do século XIX até o 

final da Segunda Guerra Mundial. Ao longo do curso, os alunos consideram vários conceitos relacionados ao poder, progresso e 

humanidade no contexto do industrialismo global, imperialismo e guerra mundial. Os alunos desenvolvem habilidades críticas de 



 

 
 

leitura, escrita e pesquisa, examinando uma ampla variedade de documentos de fontes primárias e secundárias. Eles empregam 

habilidades de pensamento histórico para entender a história do mundo cada vez mais complexo e globalizado em que vivem. Os 

estudantes de honra exploram o mesmo conteúdo que os do programa acadêmico, mas espera-se que trabalhem com mais 

independência ao ler, pesquisar e escrever sobre questões sociais, políticas, econômicas e culturais que surjam ao longo do curso. 

 

História dos EUA e do Mundo III 328 - 4 créditos  

Acadêmico - 11ª Série 

Os alunos deste curso estudam desenvolvimentos históricos nos Estados Unidos e em outros países, bem como relações internacionais, 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o presente. Os temas principais incluem a criação de identidade nacional e 

interdependência na era da Guerra Fria, as tentativas de progresso e a relação entre governos e povos, o realinhamento de alianças 

após o fim da Guerra Fria e o surgimento da globalização e do terrorismo. Os estudantes examinam o papel do poder dos Estados 

Unidos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial e avaliam o papel que os EUA devem assumir na arena global hoje. Os alunos 

utilizam o pensamento histórico para avaliar a mudança e a continuidade na sociedade e participar na análise de tomada de decisão. 

Através de simulações, discussões, análise de fontes primárias e secundárias e exame de literatura e filmes, os alunos experimentam 

eventos globais a partir de uma variedade de perspectivas históricas. O objetivo do curso é proporcionar aos alunos a oportunidade de 

se tornarem participantes mais informados e engajados na comunidade global. 

 

EUA e História Mundial III 329 - 4 créditos  

Honra - 11ª Série 

Os alunos deste curso estudam desenvolvimentos históricos nos Estados Unidos e em outros países, bem como relações internacionais, 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o presente. Os temas principais incluem a criação de identidade nacional e 

interdependência na era da Guerra Fria, as tentativas de progresso e a relação entre governos e povos, o realinhamento de alianças 

após o fim da Guerra Fria e o surgimento da globalização e do terrorismo. Os estudantes examinam o papel do poder dos Estados 

Unidos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial e avaliam o papel que os EUA devem assumir na arena global. Os alunos utilizam o 

pensamento histórico para avaliar a mudança e a continuidade na sociedade e participar na análise de tomada de decisão. Através de 

simulações, discussões, análise de fontes primárias e secundárias e exame de literatura e filmes, os alunos experimentam eventos 

globais a partir de uma variedade de perspectivas históricas. O objetivo do curso é proporcionar aos alunos a oportunidade de se 

tornarem participantes mais informados e engajados na comunidade global. Os estudantes deste curso de honra exploram o mesmo 

conteúdo que o programa acadêmico, mas eles se movimentam a um ritmo mais rápido, entram em maior profundidade, se envolvem 

em um trabalho mais independente, demonstram forte interesse e investigação e compartilham publicamente suas ideias e trabalham 

regularmente. 

 

Colocação Avançada História dos Estados Unidos 320 - 4 Créditos  

Colocação Avançada - 11ª  e 12ª Série 

Colocação avançada A história de Estados Unidos é o equivalente de uma faculdade de primeiro ano universidade curso de pesquisa 

de história. Ao longo do ano, os alunos examinam as mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais que ocorreram na história dos 

EUA. O curso enfatiza habilidades de pensamento histórico, escrita, análise de fonte primária / secundária e historiografia e prepara os 

alunos para o AdvancedPlacement Estados Unidos História teste, que os alunos matriculados são obrigados a tomar em maio. Ao 

longo do ano, os alunos devem assumir a responsabilidade de aprendizagem independente, uma habilidade necessária para o sucesso 

no próximo nível acadêmico. 

 

Essenciais EUA e História Mundial 391 - 4 créditos 

Acadêmico - Séries 9-11 

Este curso é projetado para alunos do 9º ao 11º ano que se beneficiam de instrução especializada no estudo dos Estados Unidos e da 

História Mundial nos séculos 18 ao 20 Embora este curso esteja alinhado a padrões comuns e cubra conteúdo comparável aos cursos 

da 9ª, 10ª e 11ª séries dos Estados Unidos e de História Mundial, os alunos neste curso têm apoios projetados para atender às 

necessidades específicas de alfabetização com as quais eles lutam. Este curso examina a história de nossa nação e algumas das forças 

internacionais que a moldaram, desde a fundação de nossa nação até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CURSOS DE ESTUDOS SOCIAIS ELETIVOS ESPECIAIS 

Antropologia Cultural: Pessoas Tradicionais - Desafios Modernos 310 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Séries 10-12 - Semestre 

Cultura é um sistema de significado compartilhado. As pessoas aprendem e compartilham coisas ao longo de gerações, e é assim que a 

cultura se desenvolve. Ao examinar os componentes da cultura compartilhada por um grupo, os estudantes de Antropologia Cultural 

começarão a entender como esses componentes definem as pessoas que os seguem.  Conforme os estudantes exploram as crenças, 

práticas e organização das sociedades tradicionais, eles refletirão sobre suas próprias normas e valores culturais. Em um mundo onde 

as sociedades tradicionais estão desaparecendo em um ritmo acelerado, os estudantes considerarão o que pode ser ganho com a 

preservação dos modos de vida dos povos tradicionais e como a modernização é impactada em suas práticas culturais. Entre as 

pessoas e perguntas que os estudantes irão explorar: Que papel a arte corporal desempenha na cultura maori? Como os aborígines 

puderam existir durante +40.000 anos na ilha da Austrália? 

 

Desafios Modernas - Pessoas Tradicionais na Oceania 309 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 10-12 - Semestre 

Qual é o papel da arte corporal na cultura Maori? Como os aborígines conseguiram existir por +40.000 anos na ilha da Austrália? 

Como os valores das culturas tradicionais da Nova Guiné influenciam a maneira como os ilhéus lidam com os conflitos? Quem são os 

Kombai, Asmat e Dani e o que podemos aprender com eles sobre a nossa própria humanidade? Este curso oferece aos alunos a 

oportunidade de estudar os povos tradicionais da Oceania, suas terras, cultura, história, geografia, literatura, arte e filosofia. A WCO 

examinará o impacto dos problemas modernos sobre essas pessoas tradicionais. Ao considerar questões como mudanças climáticas e a 

demanda global por recursos naturais limitados, os alunos explorarão como essas culturas estão lidando com as influências do mundo 

moderno. 

 

Religião, identidade e conflito no Oriente Médio 310 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 10-12 - Semestre 

Por que a religião é uma força cultural tão poderosa? O que as pessoas fazem pela fé? Como o poder influencia o comportamento dos 

membros de uma comunidade? WC Middle East proporcionará aos alunos a oportunidade de examinar esta região do mundo através 

da geografia, literatura, cinema, política e religião. Judaísmo e islamismo serão examinados à medida que os alunos exploram 

comunidades e conflitos. O conflito israelense-palestino, como o fundamentalismo moldou a nação do Afeganistão e a longa história 

compartilhada pelos EUA e o Irã, serão alguns dos tópicos explorados neste curso. O debate, o diálogo e a dramatização 

proporcionarão aos alunos a oportunidade de comparar seus valores e cultura com os das pessoas que vivem nessas regiões do mundo. 

Política, religião e eventos atuais irão moldar nosso estudo durante este semestre eletivo sobre Culturas Mundiais. 

 

Religiões Orientais: Crença e Estilo de Vida 363 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 10-12 - Semestre 

WC Religiões Orientais oferece aos alunos a oportunidade de se conhecerem e no que acreditam. Os alunos desenvolverão uma 

familiaridade com atenção plena e meditação e compreenderão das raízes espirituais dessas práticas à medida que exploram a 

intersecção de crença e cultura para o povo da Índia, China e Japão. A pergunta: "Por que a religião é uma força cultural tão 

poderosa?" será o foco do estudo enquanto os alunos desenvolvem uma compreensão mais profunda do hinduísmo, budismo, taoísmo, 

confucionismo e xintoísmo e como essas crenças moldam a prática cultural. Durante este semestre, os alunos do curso irão explorar a 

história e mitologia de cada uma dessas religiões através da leitura de textos religiosos, discussão e aprendizagem baseada em 

projetos. Seja criando um perfil online para uma divindade hindu, projetando uma escola que reflita a filosofia taoísta ou examinando 

o papel do medo / superstição no xintoísmo, os alunos começarão a entender a influência da fé nos componentes de uma cultura e em 

o processo se torna mais consciente de quem eles são. 

 

Resolução de Conflitos: Liderança através da Mediação 364 - 4 Créditos 

Opção Acadêmica - Séries 9-12 

O conflito é uma parte normal da vida que encontramos em nossos relacionamentos com amigos, família e colegas de classe. O 

conflito também existe entre os diferentes grupos em nossas comunidades e no nível global entre e dentro das nações. Uma boa 

liderança é essencial em todos esses níveis para garantir que os conflitos sejam tratados de forma construtiva e não destrutiva. Este 

curso explora o fenômeno do conflito, focalizando em várias estratégias não-violentas para gerenciar, resolver e transformar. As 

principais áreas de estudo incluem causas de conflito, estilos de conflito individuais, mediação, negociação e estratégias de arbitragem 

e técnicas para prevenir conflitos eficazmente. Os alunos que fazem este curso são treinados como mediadores de pares que apoiam os 

alunos na resolução de conflitos interpessoais e também ensinam uma variedade de lições de prevenção de conflitos em toda a nossa 

comunidade escolar ao longo do ano. As habilidades adquiridas neste curso - incluindo comunicação interpessoal, análise, 

apresentação / ensino e mediação / resolução de conflitos - continuarão a ser relevantes e úteis nos relacionamentos dos alunos, na 



 

 
 

educação e no local de trabalho. O currículo deste curso inclui um Projeto de Ação Cívica. A conclusão bem-sucedida deste projeto 

atende aos requisitos de graduação do CAP. 

 

Sociologia 344 - 4 créditos  

Opção Acadêmica - Séries 10-12 

A sociologia é o estudo de como os seres humanos são moldados por seu ambiente social. Toda sociedade tem sistemas específicos 

que foram criados para nos permitir viver juntos de uma maneira organizada e coerente, em vez de caos - a sociologia cria a 

oportunidade de investigar esses sistemas. Ao fazê-lo, ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo em que 

vivemos. O curso começa por examinar teorias sociológicas e aprender os métodos de pesquisa utilizados por cientistas sociais. Os 

alunos colocam seus conhecimentos para trabalhar no exame de temas como cultura, socialização e desenvolvimento social, 

instituições sociais (incluindo a família, mídia, sistema educacional e organizações religiosas), conformidade e desvio e diversidade. 

Os alunos são esperados para aprimorar uma variedade de habilidades acadêmicas e sociais no curso. Portanto, eles escrevem e leem 

extensivamente, participam cuidadosamente em uma variedade de estilos e atividades de discussão, participam de simulações, fazem 

apresentações e executam projetos de pesquisa autênticos. O currículo deste curso inclui um Projeto de Ação Cívica. A conclusão 

bem-sucedida deste projeto atende ao requisito de graduação do CAP. 

 

Psicologia 346 - 4 Créditos  

Opção Acadêmica - Séries 10-12 

Psicologia é o estudo do comportamento humano e processos mentais. Este curso apresenta uma visão geral de tópicos, incluindo a 

história da psicologia, o cérebro e o comportamento, sensação e percepção, aprendizagem, memória, psicologia anormal, estados de 

consciência e psicologia social. As avaliações de unidade incluem exames, peças de escrita formal e projetos de grupo e individuais. 

Um dos principais objetivos do curso é aumentar a compreensão dos alunos sobre por que as pessoas fazem o que fazem e pensam o 

que pensam. Os alunos também podem esperar para aprender como psicologia se aplica a suas próprias vidas. Os alunos desenvolvem 

habilidades de falar, escrever, ler e ouvir através da discussão em sala de aula, leituras frequentes, simulações e demonstrações de 

classes, filmes populares e tarefas de escrita formal e informal. Os alunos que optam por créditos de honra são obrigados a preencher e 

responder a leituras externas adicionais, responder aos prontos de escrita selecionados em maior comprimento e complexidade, e levar 

uma série de lições e discussões baseadas em leituras de classe. 

 

Psicologia Anormal 366 - 2 Créditos  

Opção Acadêmica - Séries 10-12 - Semestre 

Este curso de semestre longo investiga as diferentes categorias de transtornos mentais, tal como definido pelo Manual de Diagnóstico 

Estatístico (DSM). Sintomas, diagnóstico e tratamento do humor, personalidade, ansiedade, esquizofrenia e transtornos do 

desenvolvimento são estudados através de leituras, filmes e estudos de caso. Principais objetivos do curso são para os alunos a 

reconhecer equívocos comuns sobre a doença mental, para compreender a prevalência de doença mental nos Estados Unidos, e para 

investigar a ética do diagnóstico e tratamento. Os alunos também desenvolvem suas habilidades através da discussão, leitura, escrita, 

pesquisa e apresentações. O curso culmina em um projeto de aprendizagem de serviço destinado a aumentar a conscientização da 

comunidade sobre doenças mentais. 

 

Psicologia de Colocação Avançada 351 - 4 créditos  

Opção de Colocação Avançada - Séries 10-12 

Este curso de pesquisa fornece aos alunos a oportunidade de explorar diferentes áreas no mundo da psicologia. Os alunos trabalham 

juntos para aprender sobre as principais áreas associadas com o pensamento e comportamento humano. De Freud a Skinner a Piaget, 

os alunos examinam as teorias clássicas da psicologia e investigam catorze unidades de estudo, incluindo o cérebro e o 

comportamento, o aprendizado, a sensação e a percepção, a cognição, o comportamento anormal e a psicologia social. Os alunos 

questionam por que as pessoas agem e sentem o que fazem e o que motiva o comportamento. Juntos, os alunos trabalham para 

alcançar um objetivo primário da psicologia: uma grande compreensão da mente humana e do comportamento. Além disso, os alunos 

deixam o curso com uma maior compreensão de si mesmos. Espera-se que os alunos leiam e escrevam de forma independente neste 

curso acelerado. Os alunos podem esperar frequentes exames de múltipla escolha, juntamente com a prática frequente e avaliação de 

perguntas de resposta livre (FRQ) projetado para preparar os alunos para o exame de Psicologia AP. Como os alunos trabalham para 

desenvolver a sua capacidade de ler e analisar um texto de nível universitário, ouvir, ler e escrever São enfatizados ao longo do curso. 

Este curso é equivalente a um curso introdutório de faculdade em psicologia e prepara os alunos para fazerem o exame de AP 

Psicologia em maio, uma exigência de todos os alunos matriculados na classe. 

 

 

 



 

 
 

Dinheiro, Capital, Consumo: Entendendo a Economia 307 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Séries 10-12 - Semestre 

Está em toda parte, exceto que não cresce nas árvores. Dinheiro. Todos nós precisamos dele e o queremos em certa medida, mas até 

que ponto o entendemos realmente? Neste curso, os alunos farão sentido de como o dinheiro funciona, desenvolvendo uma 

compreensão das idéias e raciocínios econômicos fundamentais. Ao fazer isso, os alunos responderão a perguntas, grandes e pequenas: 

Por que os AirPods Apple são tão caros? Por que houve escassez de papel higiênico durante a pandemia? O salário mínimo deve ser 

aumentado? Por que os preços subiram tanto nos últimos anos? Devo fazer meu dever de casa ou fazer meu binge watch que aparece 

na Netflix? Responder a cada uma destas perguntas requer um tipo de raciocínio econômico. Em resumo, a economia é o estudo da 

tomada de decisões em um mundo com recursos limitados. Você só pode ter sete aulas de cada vez na HHS. Se você optar por esta, 

estará abrindo mão da oportunidade de fazer um curso diferente. Que aula você vai fazer? Sua aula de economia já começou. O 

currículo para este curso inclui um Projeto de Ação Cívica. A conclusão bem sucedida deste projeto preenche os requisitos de 

graduação do CAP. 

 

Edições do Mundo Contemporâneo 370 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - 8ª à  9ª série - Semestre 

Este curso apresenta aos alunos questões que influenciam nossas vidas como cidadãos dos Estados Unidos e do mundo. Os alunos irão 

investigar uma variedade de tópicos, incluindo as questões econômicas, ambientais, de saúde e direitos humanos urgentes de nossa 

época. Cada aula é projetada em torno dos interesses únicos de seus alunos, pois eles participam de um processo de tomada de decisão 

para identificar as áreas de enfoque. Examinaremos as questões de vários ângulos e fontes com o objetivo de formular um ponto de 

vista e desenvolver as habilidades necessárias para fazer perguntas críticas. Usando uma variedade de mídias, o curso enfatiza as 

habilidades de leitura, escrita, conversação, compreensão auditiva e liderança. 

 

A História vai para Hollywood 440 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica – Séries 10-12 - Semestre 

Luzes, câmera, ação! Por quase um século, os filmes de Hollywood têm sido uma fonte de entretenimento para os Estados Unidos e o 

mundo; milhões de pessoas cada semana lotam cinemas em todo o mundo. No entanto, diretores, produtores e atores também usam 

filmes para fornecer comentários sobre os desenvolvimentos políticos, culturais e sociais da época. Desse modo, os filmes se tornam 

artefatos históricos importantes que moldam a história e fornecem uma visão crítica do estudo da história. Nesta unidade curricular, os 

alunos irão estudar diferentes épocas da história americana, e analisar filmes importantes da época, procurando perceber como o filme 

é um “documento de imagem em movimento”. Quer seja um filme de Hollywood, um show da Netflix, um comercial ou um simples 

vídeo do YouTube, quando os alunos aprenderem a desconstruir a imagem em movimento, eles verão toda as mídias sob uma luz 

totalmente nova. 

 

Questões Jurídicas Contemporâneas 345 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 10-12 - Semestre 

Questões jurídicas contemporâneas apresenta aos alunos o sistema de justiça por meio de uma análise de tópicos e casos atuais nas 

notícias. A investigação de áreas jurídicas, incluindo legislação constitucional, criminal, familiar e trabalhista, permite que os alunos 

entendam como funciona o sistema jurídico e seu papel em suas vidas. Por meio de uma exploração do sistema penitenciário e uma 

viagem de campo à Prisão de Norfolk, os alunos lutam com questões de quando e como a justiça é feita. Um dos principais objetivos 

do curso é que os alunos pensem criticamente sobre como o sistema jurídico está atualmente implementado e o papel desempenhado 

pelos legisladores, profissionais da justiça criminal e cidadãos. Pesquisa, análise de eventos atuais, discussões, debates e seminários 

são componentes importantes da aula. Testes simulados, viagens de campo, simulações e palestrantes convidados também são 

essenciais para o aprendizado do aluno. Os alunos que desejam ganhar créditos de honra podem registrar-se para cumprir requisitos 

adicionais, incluindo pesquisa sobre o impacto das decisões da Suprema Corte e apresentações de uma série de eventos atuais. 

 

Governo e Política dos Estados Unidos 239 - 4 créditos  

Opção de Colocação Avançada – Séries 11-12 

Este curso dá aos alunos uma perspectiva analítica sobre governo e política nos Estados Unidos, incluindo o estudo de conceitos gerais 

usados para interpretar a política dos EUA e a análise de exemplos específicos. O curso desenvolve a familiaridade dos alunos com as 

várias instituições, grupos, crenças e ideias que constituem a política dos EUA. Tópicos como bases constitucionais do Governo dos 

Estados Unidos, crenças políticas e comportamentos políticos, políticas públicas, instituições de governo nacional, direitos civis e 

liberdades civis são abordados neste curso. Este curso exige que os alunos respondam a perguntas analíticas e interpretativas de 

resposta livre em uma base frequente, juntamente com a prática de análise e interpretação de dados e outras informações sobre o 



 

 
 

governo e a política dos EUA. Os alunos são obrigados a fazer o exame AP no Governo dos Estados Unidos e Política em maio. O 

currículo deste curso inclui um Projeto de Ação Cívica. A conclusão bem-sucedida deste projeto atende aos requisitos de graduação 

do CAP. 

 

Seminário AP 105 – Pesquisa para Resolver Problemas do Mundo Real - 105 4 créditos 

Colocação Avançada - Eletivas - Séries 10-12 

AP Seminar é um curso interdisciplinar projetado para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de pesquisa e argumentação. 

Usando uma estrutura de investigação, os alunos examinam questões do mundo real por meio de uma variedade de perspectivas, 

analisando o trabalho de autores e pesquisadores em muitos campos. Os alunos praticam a síntese de perspectivas divergentes e 

comunicam esses argumentos baseados em evidências por escrito e apresentações verbais. A colaboração com os colegas é a espinha 

dorsal do curso e os alunos também desenvolverão habilidades eficazes para trabalhar em grupo. O currículo deste curso inclui um 

Projeto de Ação Cívica. A conclusão bem-sucedida deste projeto atende aos requisitos de graduação do CAP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATEMÁTICA 
Mr. Robert Knittle, PK-12 Diretor da Matematica, 978-567-6100 ramal 41133 

Email: rdknittle@hudson.k12.ma.us 

Desenvolver alunos que falam, escrevem e raciocinam matematicamente 

A missão do Programa de Matemática em Hudson é criar um ambiente onde os alunos reflexivos possam pensar estrategicamente, 

metodicamente e analiticamente como alunos independentes e colaborativos, permitindo-lhes ter habilidades sólidas de matemática, 

lógica e alfabetização transferíveis em todas as partes de suas vidas. Por meio dessas habilidades e aprimoradas por vários modelos de 

aprendizagem, os alunos se tornarão aprendizes ao longo da vida, preparados para atender às demandas da profissão escolhida e se 

tornar um cidadão eficaz em nossa comunidade global. Acreditamos em ajudar os alunos a pensar de forma crítica e criativa, a 

resolver problemas difíceis e autênticos e a colaborar de forma eficaz. A solução de problemas, a lógica e o raciocínio, junto com a 

comunicação eficaz por meio da leitura, escrita e da fala e linguagem da matemática, estão no cerne do programa de matemática da 

Hudson High School. Vamos permitir que todos os alunos tenham sucesso e sucesso dentro e fora da sala de aula, independentemente 

do nível de habilidade, para que possam se tornar cidadãos produtivos. Quatro anos de matemática são necessários para a graduação. 

O requisito mínimo em matemática para admissão nas faculdades do estado de Massachusetts é Álgebra I, Geometria e Álgebra 2. 

Cada aluno deve comprar uma calculadora científica, pois ela será usada com frequência em sala de aula e será permitida em testes 

padronizados (MCAS, SATs e ACTs). As calculadoras gráficas da Texas Instruments são o modelo mais usado universalmente para 

essa tecnologia. Recomendamos a TI-84 Plus ou a calculadora gráfica TI-84 Plus CE para todas as aulas de matemática e ajudaremos 

os alunos a aprender a usar essas calculadoras. Os alunos se beneficiarão de ter sua própria calculadora para uso na escola e em casa. 

Embora existam aplicativos de smartphone que terão a mesma funcionalidade de uma calculadora gráfica da Texas-Instruments, os 

alunos não têm permissão para usar telefones, tablets ou dispositivos semelhantes ao fazer testes de alto risco. 

Cursos Oferecidos: 

Matemática 8 – Acadêmica Pré-Calculo – Honra 

Algebra I 8 – Honra Calculo – Honra 

Algebra I 9 – Acadêmica Colocação Avançada - Cálculo AB 

Algebra I 9 – Honra Colocação Avançada - Cálculo BC 

Geometria – Acadêmica Raciocínio Financeiro – Acadêmica 

Geometria – Honra Álgebra Intermediária - Acadêmica 

Algebra II – Acadêmica Matemática Essencial 8 – Acadêmica 

Algebra II – Honra Essencial de  Álgebra - Acadêmica 

Statistics – Acadêmica Essencial de Álgebra Geométrica- Acadêmica 

Statistics – Honra Essencial de Matemática Avançada - Acadêmica 

Advanced Placement Statistics Revigoramento – Matemática 8 - Acadêmico (um semestre) 

Pre-Calculus – Acadêmica  

 

Movimento Entre Níveis Matemáticos 

Os alunos que procuram passar de um curso de matemática de nível acadêmico para um curso de matemática de nível de honra devem 

consistentemente ganhar uma nota mínima de A- em avaliações de curso de nível acadêmico ou obter aprovação do professor e diretor 

de currículo. 



 

 
 

Para um aluno de um curso de matemática de honra para continuar com um curso de honras de matemática no ano seguinte, o aluno 

deve consistentemente ganhar uma nota mínima de C- em avaliações de curso de honras nível ou obter a aprovação do professor e 

diretor de currículo. 

 

   

Matemática da 8ª série 285  

Acadêmico - 8ª série 

A matemática da 8ª série consiste em (1) formular e raciocinar sobre expressões e equações, incluindo modelar uma associação em 

dados bivariados com uma equação linear e resolver equações lineares e sistemas de equações lineares; (2) apreender o conceito de 

uma função e usar funções para descrever relações quantitativas; (3) analisar espaço e figuras bidimensionais e tridimensionais usando 

distância, ângulo, similaridade e congruência, e compreensão e aplicação do teorema de Pitágoras. Através do uso de manipulativos, 

aprendizado cooperativo e cenários de "vida real", os alunos estudarão os seguintes tópicos: IntegerExponents e Notação Científica; O 

Conceito de Congruência; Semelhança; Equações lineares; Exemplos de Funções da Geometria; Funções Lineares; Introdução aos 

Números Irracionais Usando a Geometria. Os alunos serão apoiados para dominar o nível da série e o conteúdo do nível do ano 

anterior, conforme necessário. Os alunos estarão preparados para fazer o teste do Sistema de Avaliação Compreensiva de 

Massachusetts (MCAS) na primavera. Baseado no nível de maestria, os alunos passarão para Álgebra I (Honra ou Acadêmica) 

 

Revigorar Matemática 8 287 

Acadêmico - 8ª série - Semestre (curso de intervenção matemática apenas por recomendação) 

Projetado especificamente para alunos que lutam com suas habilidades matemáticas, esta aula se concentra em acelerar as habilidades 

de fluência e compreensão de alunos que trabalham abaixo do nível da série. A instrução se concentrará nas habilidades matemáticas 

que os alunos devem possuir para obter sucesso em outros trabalhos do curso e em testes padronizados. Os alunos trabalham para 

desenvolver habilidades e hábitos de matemáticos eficazes por meio de instruções que enfatizam a compreensão conceitual e a 

capacidade dos alunos de comunicar o pensamento matemático verbalmente, visualmente e por escrito. Como uma “eletiva”, isto pode 

impactar os horários dos alunos mediante a outros apoios.  

 

Álgebra I 8 284 

Honras - 8ª série - Pré-requisito: Matemática 7ª série – Recomendação e matemática do professor 

Este curso acelerado é para alunos altamente motivados com uma sólida formação matemática em sentido numérico, padrões e 

funções; geometria e medição; dados e estatísticas; e manipulação de inteiros. Os alunos neste curso deverão dominar os tópicos de 

matemática e álgebra 1 da 8ª série. Os alunos aplicarão modelos lineares e quadráticos aos dados que exibem essas relações e usarão 

vários métodos para analisar e resolver essas funções. Os alunos irão contrastar relações lineares e exponenciais para aprofundar e 

estender sua compreensão desses modelos. Por meio do uso de manipulativos, aprendizagem cooperativa e cenários da “vida real”, os 

alunos estudarão os seguintes tópicos em um nível aprofundado: Formas congruentes e semelhantes; Relações entre quantidades e 



 

 
 

raciocínio com equações e seus gráficos; Funções lineares e exponenciais; Expressões, equações e funções polinomiais e quadráticas; 

Uma síntese de modelagem com equações e funções. Com base no nível de domínio, os alunos passarão para Geometria (Honras ou 

Acadêmica). 

 

Álgebra I 213 - 4 Créditos 

Acadêmico - 9ª - 10ª série - Pré-requisito: Matemática 8 

O objetivo fundamental deste curso é formalizar e estender a matemática que os alunos aprenderam nas notas médias. Os alunos 

aprofundarão e ampliarão sua compreensão das relações lineares e exponenciais, contrastando-as entre si e aplicando modelos lineares 

a dados que exibem uma tendência linear, e os alunos envolvem-se em métodos para analisar, resolver e usar funções quadráticas. 

Através do uso de manipulativos, aprendizado cooperativo e cenários de "vida real", os alunos estudarão os seguintes tópicos: 

Relações entre Quantidades e Raciocínio com Equações e seus Gráficos; Estatísticas descritivas; Funções Lineares e Exponenciais; 

Expressões Polinomiais e Quadráticas, Equações e Funções; Uma Síntese de Modelagem com Equações e Funções. Os alunos serão 

apoiados para dominar o nível da série e o conteúdo do nível do ano anterior, conforme necessário. Com base no nível de maestria os 

alunos irão para Geometria (Honra ou Academica) 

 

Álgebra I 215 - 4 Créditos 

Honras - Grau 9-12 - Pré-requisito: Matemática 8 e recomendação do professor 

O objetivo fundamental deste curso é formalizar e estender a matemática que os alunos aprenderam nas notas médias. Os alunos 

aprofundarão e ampliarão sua compreensão das relações lineares e exponenciais, contrastando-as entre si e aplicando modelos lineares 

a dados que exibem uma tendência linear, e os alunos envolvem-se em métodos para analisar, resolver e usar funções quadráticas. 

Através do uso de manipulativos, aprendizado cooperativo e cenários de "vida real", os alunos estudarão os seguintes tópicos em um 

nível aprofundado: Relacionamentos entre Quantidades e Raciocínio com Equações e seus Gráficos; Estatísticas descritivas; Funções 

Lineares e Exponenciais; Expressões Polinomiais e Quadráticas, Equações e Funções; Uma Síntese de Modelagem com Equações e 

Funções. Este curso se move a um ritmo rápido e há um alto nível de ênfase colocada na aprendizagem independente. Com base no 

nível de maestria os alunos irão para Geometria (Honra ou Academica).  

 

Geometria 222 - 4 Créditos 

Acadêmico - Graus 9-10 - Pré-requisito: Álgebra I 

O objetivo fundamental deste curso é formalizar e ampliar as experiências geométricas dos alunos a partir das notas médias. Os alunos 

exploram situações geométricas mais complexas e aprofundam suas explicações das relações geométricas, avançando em direção a 

argumentos matemáticos formais. Através do uso de manipulativos, aprendizagem cooperativa e cenários da "vida real", os alunos 

estudarão os seguintes tópicos: Congruência, Prova e Construções; Similaridade, Prova e Trigonometria; Extensão para três 

dimensões; Conexão de Álgebra e Geometria através de Coordenadas; Círculos com e sem Coordenadas. Com base no nível de 

domínio, os alunos passarão para Álgebra II (Honra ou Acadêmica) ou Álgebra Intermediária (Acadêmica). 

Geometria 221 - 4 Créditos 

Honras - Graus 9-12 - Pré-requisito: Álgebra I e recomendação do professor 

O objetivo fundamental deste curso é formalizar e ampliar as experiências geométricas dos alunos a partir das notas médias. Os alunos 

exploram situações geométricas mais complexas e aprofundam suas explicações das relações geométricas, avançando em direção a 

argumentos matemáticos formais. Através do uso de manipulativos, aprendizagem cooperativa e cenários da "vida real", os alunos 

estudarão os seguintes tópicos em um nível profundo: Congruência, Prova e Construções; Similaridade, Prova e Trigonometria; 

Extensão para três dimensões; Conexão de Álgebra e Geometria através de Coordenadas; Círculos com e sem Coordenadas. Com base 

no nível de domínio, os alunos passarão para Álgebra II (Honra ou Acadêmica). 

 

lgebra intermediária 248 - 4 créditos 

Acadêmico - 11ª série - Pré-requisito: Geometria e recomendação do professor 

Este curso é destinado a alunos que concluíram Álgebra 1 e Geometria, mas podem não ter construído uma base matemática sólida 

para os conceitos que você estudará nos cursos de matemática da faculdade. Você explorará a relevância da matemática para o mundo 

real por meio de uma variedade de aplicações práticas da vida real. Os tópicos discutidos neste curso incluem vários conceitos 

fundamentais de álgebra, incluindo equações e desigualdades, juntamente com funções lineares, quadráticas, exponenciais, 

trigonometria e matemática discreta. A ênfase será colocada nas aplicações do mundo real desses tópicos e na concretização do 

pensamento matemático. O ritmo deste curso será bastante deliberado, reconhecendo a necessidade de revisar os conceitos aprendidos 

anteriormente. As calculadoras gráficas TI 84/84 Plus serão amplamente utilizadas para ajudar os alunos a compreender novos 



 

 
 

conceitos e a concluir tarefas. Com base no nível de domínio, os alunos passarão para Álgebra 2 no último ano e, possivelmente, para 

Estatística. 

Álgebra II 233 - 4 Créditos 

Acadêmico - Graus 10-12- Pré-requisito: Geometria 

Com base em seu trabalho com funções lineares, quadráticas e exponenciais, os estudantes ampliarão seu repertório de funções para 

incluir funções polinomiais, racionais, trigonométricas e logarítmicas. Os estudantes trabalham de perto com as expressões que 

definem as funções e continuam a expandir e aperfeiçoar suas habilidades para modelar situações e resolver equações, incluindo a 

resolução de equações quadráticas sobre o conjunto de números complexos e a resolução de equações exponenciais usando as 

propriedades dos logaritmos. Através do uso de manipulativos, aprendizagem cooperativa e cenários da "vida real", os estudantes 

estudarão os seguintes tópicos: Relações Polinomiais, Racionais e Radicais; Funções Trigonométricas; Funções Exponenciais e 

Logarítmicas. Com base no nível de domínio, os alunos passarão para Pré-Cálculo (Honra ou Acadêmico) ou Estatística. 

 

Álgebra II 234 - 4 Créditos 

Honras - Graus 9-12 - Pré-requisito: Geometria e recomendação de professores 

Com base em seu trabalho com funções lineares, quadráticas e exponenciais, os estudantes ampliarão seu repertório de funções para 

incluir funções polinomiais, racionais, trigonométricas e logarítmicas. Os estudantes trabalham de perto com as expressões que 

definem as funções e continuam a expandir e aperfeiçoar suas habilidades para modelar situações e resolver equações, incluindo a 

resolução de equações quadráticas sobre o conjunto de números complexos e a resolução de equações exponenciais usando as 

propriedades dos logaritmos. Através do uso de manipulativos, aprendizagem cooperativa e cenários da "vida real", os estudantes 

estudarão os seguintes tópicos em um nível profundo: Relações Polinomiais, Racionais e Radicais; Funções Trigonométricas; Funções 

Exponenciais e Logarítmicas. Com base no nível de domínio, os alunos passarão para Pré-Cálculo (Honra ou Acadêmico) ou 

Estatística. 

 

Estatísticas 249 - 4 Créditos 

Acadêmico - 12ª Série - Pré-requisito: Álgebra II ou recomendação do professor 

Este curso irá explorar bases estatísticas e aplicações para outras disciplinas acadêmicas. O foco será na coleta de dados, interpretação 

e probabilidade. A análise descritiva será conduzida através de atividades simuladas. 

Estatísticas 250 - 4 créditos 

Honra - 12ª Série - Pré-requisito: Álgebra II e recomendação do professor 

Os alunos aprenderão conceitos fundamentais de análise estatística e modelagem matemática básica. Além disso, os alunos aprenderão 

sobre conceitos de probabilidade e explorarão os fundamentos da probabilidade aleatória e estudarão os fundamentos da inferência 

estatística. Problemas práticos serão discutidos ao longo do curso. 

 

Estatísticas de Colocação Avançada 253 - 4 Créditos 

Colocação Avançada – 11ª à 12ª Série - Pré-requisito: Álgebra II Honra e recomendação do professor 

Os alunos deste curso de teste ou Teste de Estatística AP. Calculadora TI-83 ou 84 para este curso. AP Estatísticas de um curso de 

matemática aplicada para avançados juniores e idosos. Os tópicos de análise de distribuições, análises de relações, produção de dados, 

determinação de distribuições de amostragem e gerar probabilidade. Estimativa, teste de hipóteses e estimativa de intervalo com 

aplicação de modelos clássicos também estudados. Os laboratórios de aprendizagem baseiam-se em atividade e uso de computadores. 

 

Pré-Calculus 232 - 4 Créditos 

Acadêmico - Graus 11-12 - Pré-requisito: Álgebra II 

Estendendo sua compreensão de números complexos a pontos no plano complexo, os estudantes compreenderão que um ponto no 

plano pode ser identificado com um número complexo e que multiplicar um número a + bi por um número complexo z equivale a 

girar e dilatar o ponto associado (a, b) no plano sobre a origem. As matrizes são estudadas como ferramentas para realizar rotações e 

reflexões do plano de coordenadas, bem como para resolver sistemas de equações lineares. As funções inversas são exploradas à 

medida que os estudantes estudam mais a relação entre as funções exponenciais e logarítmicas e restringem o domínio das funções 

trigonométricas para permitir seus inversos. Ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de fortalecer e atualizar suas 

habilidades de álgebra e expandir seus conhecimentos e o uso de calculadoras gráficas. Através do uso de manipuladores, 

aprendizagem cooperativa e cenários da "vida real", os alunos estudarão os seguintes tópicos: Números Complexos e Transformações; 

Vetores e Matrizes; Funções Racionais e Exponenciais; Trigonometria. Com base no nível de domínio, os alunos passarão para 

Cálculo ou Estatística. 

 



 

 
 

Pré-cálculo 231 - 4 créditos 

Honra  - Séries 10-12 - Pré-requisito: Álgebra II e recomendação do professor 

Estendendo sua compreensão de números complexos a pontos no plano complexo, os alunos entenderão que um ponto no plano pode 

ser identificado com um número complexo e que multiplicar um número a + bi por um número z complexo equivale a girar e dilatar o 

Associado (a, b) no plano sobre a origem. Matrizes são estudadas como ferramentas para realizar rotações e reflexões do plano de 

coordenadas, bem como para resolver sistemas de equações lineares. As funções inversas são exploradas à medida que os alunos 

estudam a relação entre funções exponenciais e logarítmicas e restringem o domínio das funções trigonométricas para permitir suas 

inversas. Ao longo do curso os alunos terão a oportunidade de fortalecer e atualizar suas habilidades de álgebra e expandir seu 

conhecimento e uso de calculadoras gráficas. Através do uso de manipulativos, aprendizado cooperativo e cenários de "vida real", os 

alunos estudarão os seguintes tópicos em um nível aprofundado: Números Complexos e Transformações; Vetores e Matrizes; Funções 

racionais e exponenciais; Trigonometria. Este curso se move a um ritmo rápido e há um alto nível de ênfase colocada na aprendizagem 

independente. Com base no nível de domínio e interesse dos alunos, os alunos passarão para Cálculo ou Estatística, incluindo o nível 

de Colocação Avançada. 

 

Cálculo 218 - 4 Créditos 

Honra - Séries 11-12 - Pré-requisito: Pré-Cálculo e recomendação de professores 

Este é um curso introdutório de cálculo projetado para estudantes que estão interessados em matemática ou ciências e que planejam 

fazer cálculo na faculdade. Os tópicos abordados incluem um estudo completo da derivação e integração de funções e suas aplicações. 

 

Cálculo Colocação Avançada AB 251 - 4 Créditos 

Colocação Avançada – Séries 11-12 - Pré-requisito: Pré-Cálculo Honra e recomendação do professor 

Os alunos que tomam AP Cálculos AB serão obrigados a fazer o AdvancedPlacementCalculus AB teste. É necessária uma calculadora 

TI-83 ou 84 para este curso. O cálculo AB é equivalente ao Cálculo I na faculdade. AdvancedPlacementCalculus AB está 

principalmente preocupado com o desenvolvimento da compreensão do aluno dos conceitos de cálculo e fornecendo experiência com 

seus métodos e aplicações. O curso enfatiza uma abordagem multi representacional para o cálculo, com conceitos e problemas sendo 

expressos graficamente, numericamente, analiticamente e verbalmente. 

 

Cálculo Colocação Avançada BC 254 - 4 Créditos 

Colocação Avançada - Séries 11-12 - Pré-requisito: Pré-Cálculo Honra e recomendação do professor 

Os alunos que tomam AP Cálculo BC serão obrigados a tomar o AdvancedPlacement Cálculo BC teste. É necessária uma calculadora 

TI-83 ou 84 para este curso. Cálculo BC é equivalente ao Cálculo I e II na faculdade. Este curso abordará todos os tópicos do Cálculos 

AB 251, além de integrais impróprias, polinômios de Taylor, séries de Taylor, funções paramétricas e polares. 

 

Raciocínio Financeiro 260 - 4 créditos 

Acadêmico - 12ª série - Pré-requisito: Álgebra II ou recomendação do professor 

Este curso é um modelo de matemática baseado em álgebra, orientado a aplicativos e dependente de tecnologia. O curso aborda 

tópicos de matemática preparatórios para a faculdade por meio de uma variedade de guarda-chuvas financeiros. O curso oferece aos 

alunos várias oportunidades de usar, construir, questionar, modelar e interpretar situações financeiras por meio de representações 

algébricas simbólicas, representações gráficas, representações geométricas e representações verbais. As fórmulas matemáticas, 

funções e representações pictóricas usadas ajudam os alunos a compreender o mundo financeiro ao seu redor e a equipá-los com a 

capacidade de tomar decisões financeiras sólidas. Por meio da resolução de problemas contextuais e modelagem matemática de 

situações da vida real, o curso dá aos alunos a motivação para perseverar em problemas rotineiros e não rotineiros e, como resultado, 

desenvolver força e confiança em suas habilidades matemáticas para a aprendizagem ao longo da vida. O raciocínio financeiro é uma 

aula de matemática CORE de um ano inteiro que pode ser feita para atender aos requisitos de graduação do aluno. O curso enfatiza a 

modelagem matemática dos princípios financeiros. Se você está procurando por um curso ELETIVO que enfatiza o conhecimento e o 

vocabulário necessários para tomar decisões financeiras independentes e informadas, considere Finanças Pessoais na Economia de 

Hoje oferecido no Departamento de Tecnologia / Negócios. 

 

Essenciais de Matemática 8 262 

Acadêmico - 8ª série 

Este curso se concentrará nas necessidades individuais do aluno em preparação para o sucesso em outros cursos secundários de 

matemática. Através do uso de manipulativos, aprendizagem cooperativa e cenários da “vida real”, este curso permite que os alunos 

explorem a manipulação de números inteiros, decimais, frações, inteiros e números racionais, resolvendo equações de um e dois 

passos, probabilidade e geometria. Os alunos descobrirão expressões algébricas, resolução de equações, configuração e resolução de 

proporções e equações gráficas. Com base no nível de conclusão, os alunos passarão para Essentials of Algebra ou Algebra I. 



 

 
 

Essenciais de Algebra 263 - 4 créditos 

Acadêmico - 9ª série - Pré-requisito: Fundamentos de Matemática 8 

Este curso se concentrará nas necessidades individuais dos alunos em preparação para o sucesso em matemática secundária. Durante 

este curso, os alunos revisarão os fatos básicos de matemática, todos os conceitos pré-álgebra e começarão a estudar os tópicos de 

Álgebra I. Este curso utilizará manipulativos, laboratórios de matemática, técnicas de resolução de problemas, palestras e habilidades 

para fazer testes em matemática. A instrução do curso será focada na área de melhoria específica de cada aluno, conforme indicado 

pelos objetivos de desempenho (computação, medição, senso numérico, álgebra, geometria, etc.). A instrução incluirá dados de vários 

formatos de avaliação. Com base no nível de conclusão, os alunos passarão para Fundamentos de Geometria Algébrica, Álgebra 1 ou 

Geometria. 

 

Essenciais de Geometria Algébrica 264 - 4 créditos 

Acadêmico - 10ª série - Pré-requisito: Fundamentos de Álgebra 

Este curso se concentrará nas necessidades individuais dos alunos em preparação para o sucesso em outros cursos secundários de 

matemática. Durante este curso, os alunos revisarão a maioria dos conceitos de Álgebra I e Geometria e se prepararão para mais 

matemática secundária. Este curso utilizará manipulativos, laboratórios de matemática, técnicas de resolução de problemas, palestras e 

habilidades para fazer testes em matemática. A instrução do curso será focada na área de melhoria específica de cada aluno, conforme 

indicado pelos objetivos de desempenho (computação, medição, senso numérico, álgebra, geometria, etc.). A instrução incluirá dados 

de vários formatos de avaliação. Com base no nível de conclusão, os alunos passarão para Essenciais de Matemática Avançada, 

Geometria, Álgebra Intermediária ou Álgebra II. 

 

Essenciais de Matemática Avançada 265 - 4 créditos 

Acadêmico - Série 11-12 - Pré-requisito: Fundamentos de Geometria Algébrica 

Este curso se concentrará nas necessidades individuais dos alunos em preparação para o sucesso em outros cursos secundários de 

matemática. Durante este curso, os alunos continuarão a expandir os conceitos de Álgebra I, conceitos de geometria e visualizar os 

conceitos de Álgebra II. Este curso utilizará manipulativos, laboratórios de matemática, técnicas de resolução de problemas, palestras 

e habilidades para fazer testes em matemática. A instrução do curso será focada na área de melhoria específica de cada aluno, 

conforme indicado pelos objetivos de desempenho (computação, medição, senso numérico, álgebra, geometria, etc.). A instrução 

incluirá dados de vários formatos de avaliação. Com base no nível de conclusão, os alunos passarão para Álgebra Intermediária, 

Raciocínio Financeiro ou Álgebra II. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                      CIÊNCIA 
Ms. Sarah Davis, PK-12 Diretora de Ciencias, 978-567-6100 ramal 41148 

Email: sbdavis@hudson.k12.ma.us 

 

Vamos desafiar os alunos a investigar problemas científicos e criar novas soluções, 

e usar seu conhecimento científico para agir e liderar em suas comunidades locais e globais. 

 

O curso típico de estudo de ciências é uma seqüência de três anos de Biologia, Química e Física. Além deste curso básico, os alunos são 

incentivados a escolher entre uma ampla gama de disciplinas eletivas começando na 9ª série e oferecidas até a 12ª série. Todos os cursos 

de ciências enfocam as práticas de design experimental, análise e interpretação de dados, modelagem, construção de explicações, e 

argumentando com base em evidências. Em uma época de ênfase cada vez maior nas ciências, o programa Hudson High School é 

projetado para desenvolver alunos que estão prontos para pensar criticamente, resolver problemas de forma criativa e agir para melhorar 

a vida das pessoas ao seu redor. 

Todos os alunos da 9ª série são obrigados a fazer um curso de Biologia, e os alunos da Escola Secundária Hudson normalmente fazem 

o MCAS de Biologia na primavera da 9ª série. 
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Ofertas de Cursos Essenciais  Cursos de Ciência de Colocação Avançada 

Colocação Avançada Biologia (10-12) 

Colocação Avançada Química (11/12) 

Colocação Avançada Física C (12) 

 

Especiais de Ciência Eletivas 

PLTW Principios de Ciência Biomédica (9-10) - 

Academica/Honra Eletiva 

PLTW Sistemas do Corpo Humano (10-12) - Academica/ 

Honra Eletiva 

PLTW Intervenção Médica (11-12) - Academica/Honra 

Eletiva 

PLTW Capstone Comun (12) - Honra Eletiva Anatomia 

Anatomia e Fisiologia (11-12) - Academica Eletiva 

Stewardship & Meio-Ambiente (10-12) - Honra Eletiva 

Ecologia Marinha (10-12) – Acadêmica Eletiva 

Forense (11/12) - Acadêmica Eletiva  

8ª Série Ciência 8 – Acadêmica 

9ª Série 

Biologia Essencial A/B – Acadêmica 

Biologia – Acadêmica 

Biologia – Honra 

10ª Série 

Biologia Essencial A/B - Acadêmica  

Química – Acadêmica 

Química – Honra 

11ª  e 12ª 

Séries 

Essenciais de Ciencia Física - Acadêmica  

Física – Acadêmica 

Física 1 – AP 

 

CURSOS BÁSICOS DE CIÊNCIAS 

 

Ciência 8 584 

Acadêmico - Grau 8 

Este curso oferece um estudo integrado das ciências físicas, da vida e da terra através de uma abordagem prática. Os tópicos de estudo 

incluem motivos para as estações, hereditariedade e interações atômicas. Ao longo do curso, os alunos serão solicitados a projetar 

investigações, analisar dados, construir explicações e argumentar a partir de evidências. Ao final deste curso, os alunos estarão 

preparados para fazer o teste do Sistema Compreensivo de Avaliação de Massachusetts (MCAS) da 8ª série. 

 

Fundamentos da Biociência 595 - 4 créditos 

Acadêmico - Graus 8-9 (Ciências Laboratoriais) - Somente para estudantes de inglês 

Fundamentos de Biociências 8-9 é um curso geral de ciências da vida que se concentra em desenvolver habilidades de escuta, fala, 

leitura e escrita em contextos de biociências baseadas em problemas. Os alunos desenvolvem habilidades lingüísticas e compreensão 

do conteúdo científico através de investigações práticas e trabalho em pequenos grupos. 

 

Biologia 519 - 4 créditos 

Honra - 9ª a 12ª séries - (Laboratório de Ciências) - Pré-requisito: recomendação do professor 

A Biologia Honra é um curso de laboratório introdutório acelerado baseado em investigação. Os tópicos de estudo incluem 

bioquímica, estrutura e função celular, genética, seleção natural e ecologia. Ao final deste curso, os alunos da 9ª série estarão 

preparados para fazer o teste de Biologia do Sistema Abrangente de Avaliação de Massachusetts (MCAS). 

 

Biologia 522 - 4 créditos 

Acadêmica - séries 9-12 (Laboratório de Ciências) 

Biologia Acadêmica é um curso introdutório de laboratório baseado em investigação. Os tópicos de estudo incluem bioquímica, 

estrutura e função celular, genética, seleção natural e ecologia. Ao final deste curso, os alunos da 9ª série estarão preparados para fazer 

o teste de Biologia do Sistema Abrangente de Avaliação de Massachusetts (MCAS). 

 

 

 

 



 

 
 

Fundamentos de Biologia A / B 590/591 - 4 créditos 

Acadêmica - Séries 9/10 (Laboratório de Ciências) 

Essentials of Biology A / B é projetado para alunos que requerem instrução multimodal em pequenos grupos nas ciências. O curso é 

ministrado em conjunto com professores de educação especial e dá ênfase especial ao desenvolvimento de habilidades acadêmicas e 

de alfabetização. Ao final da 10ª série, os alunos estarão preparados para fazer o teste Biology Massachusetts Comprehensive 

Assessment System (MCAS). 

 

Centro de Biologia 551 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 - Pré-requisito: Biologia 

O Centro de Biologia é projetado para preparar os alunos para atender às suas exigências de graduação em ciências do MCAS. 

 

Química 531 - 4 créditos 

Honras - Séries 10-12 (Laboratório de Ciências) - Pré-requisito: recomendação do professor. 

Honors Chemistry é um curso intensivo de laboratório introdutório, baseado em investigação. Os tópicos são abordados em 

profundidade e os alunos devem aplicar estratégias algébricas de forma independente em contextos de química. Os tópicos de estudo 

incluem propriedades da matéria, átomo, tendências da tabela periódica, ligações químicas, reações e estequiometria. O trabalho de 

laboratório é um componente essencial da aula. Este curso é projetado para preparar os alunos para disciplinas eletivas de química 

avançada. 

 

Química 532 - 4 créditos 

Acadêmica - séries 10-12 (Laboratório de Ciências) 

Química Acadêmica é um curso de laboratório introdutório baseado em investigação. A aula é projetada para promover a curiosidade 

dos alunos sobre os processos do mundo ao seu redor. Os tópicos de estudo incluem propriedades da matéria, átomo, tendências da 

tabela periódica, ligações químicas, reações e estequiometria. O trabalho de laboratório é um componente essencial. 

 

Física 536 - 4 créditos 

Acadêmica - Séries 11-12 (Laboratório de Ciências) 

A Física Acadêmica é um curso introdutório à física que enfatiza uma abordagem prática. O curso enfoca forças e movimento, 

conservação de energia e momento, ondas e eletromagnetismo. Os alunos estão envolvidos no projeto, construção e teste de 

dispositivos que incorporam os princípios físicos estudados no curso. Embora este curso aborde a física com uma ênfase maior na 

compreensão e aplicação de conceitos do que em aplicações matemáticas, a resolução de problemas algébricos básicos está incluída. 

 

 

Colocação Avançada Física 1 564 - 4 créditos 

Colocação Avançada - 11ª série (Laboratório de Ciências) - Pré-requisito: recomendação do profesor 

Este curso substitui a Física – Honra em 2022-2023 

AP Physics 1 é um curso introdutório de física rigoroso projetado como o equivalente a um curso universitário de física baseado em 

álgebra no primeiro semestre. Os alunos desenvolverão uma compreensão profunda dos princípios básicos da física (incluindo 

cinemática, dinâmica, movimento circular e rotacional, energética, momentum e conservação de energia, eletrostática e circuitos 

elétricos DC) e aplicarão esses princípios a situações físicas dinâmicas. Há uma forte ênfase na discussão em grupo, projeto de 

laboratório baseado em investigação, pensamento crítico e habilidades de raciocínio. Os alunos neste curso podem fazer o Advanced 

Placement Physics 1 Test 

 

Fundamentos de Ciencia Física 592 - 4 créditos 

Acadêmica - Séries 11-12 (Laboratório de Ciências) 

Essentials of Physical Science é um curso projetado para alunos do último ano que requerem um pequeno grupo, instrução multimodal 

nas ciências e, para esses alunos, destina-se a completar os requisitos básicos de ciências necessários para a graduação. O curso é 

ministrado em conjunto com professores de educação especial e dá ênfase especial ao desenvolvimento contínuo de habilidades 

acadêmicas e de alfabetização. 

 

Centro de Física 551 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 - Pré-requisito: Física 

O Centro de Física é projetado para preparar os alunos para atender às suas exigências de graduação em ciências do MCAS. 

 

 



 

 
 

CURSOS DE COLOCAÇÃO AVANÇADA 

 

Colocação Avançada Biologia 556 - 4 créditos 

Colocação Avançada - Séries 10-12 - (Laboratório de Ciências) - Pré-requisitos: Biologia e recomendação do professor 

Este curso intensivo baseado em laboratório é o equivalente a um curso de biologia da faculdade do primeiro ano. Os alunos irão 

explorar as áreas macroscópicas e microscópicas da biologia. Os tópicos de estudo incluem bioquímica, biologia celular, 

hereditariedade, genética molecular, evolução e ecologia. Os alunos deste curso devem fazer o teste de Biologia AP. 

 

Colocação Avançada Química 533 - 4 créditos 

Colocação Avançada - Séries 11-12 (Laboratório de Ciências) - Pré-requisitos: Química e recomendação do professor 

Este curso acelerado é o equivalente a uma aula de química da faculdade do primeiro ano. É um curso rigoroso, tanto em escopo 

quanto em exigências matemáticas. Os tópicos do curso incluem a estrutura da matéria, teoria cinética, equilíbrios, termodinâmica e 

eletroquímica. As experiências de laboratório compreendem uma parte significativa do curso, e haverá uma ênfase em cálculos 

químicos e formulação matemática de princípios. Os alunos deste curso devem fazer o teste AP de química.  

 

Colocação Avançada Física 1 564 - 4 créditos (veja cursos básicos) 

 

Colocação Avançada Física C 535 - 4 créditos 

Colocação Avançada - 12ª série (Laboratório de Ciências) - Pré-requisito: H. Física ou AP Física 1, inscrição simultânea em Honra 

ou AP Calculo e recomendação do professor 

AP Física C é projetado para alunos que fizeram um curso de física do primeiro ano e estão matriculados em cálculo como co-

requisito. As duas áreas abrangidas em profundidade são a mecânica clássica, a eletricidade e o magnetismo. Este curso rigoroso 

enfatiza as aplicações matemáticas e práticas dos tópicos estudados. Forte ênfase é colocada em investigações de laboratório, 

resolução de problemas e manipulações quantitativas e raciocínio. Este curso prepara os alunos para fazer os testes de Colocação 

Avançada de Mecânica e Eletricidade & Magnetismo (com base em cálculo). 

 

CURSOS ELETIVOS ESPECIAS DE CIÊNCIAS 

 

Anatomia e Fisiologia 520 - 4 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Graus 11-12 (Lab Science) - Pré-requisito: Biologia  

Este curso, com duração de um ano inteiro, concentra-se na anatomia e fisiologia básica do sistema esquelético, muscular, nervoso, 

digestivo, respiratório, cardiovascular, endócrino, imunológico, urinário e reprodutivo do corpo humano. O curso é projetado para 

estudantes que planejam estudar medicina no nível pós-secundário. 

 

 

Stewardship & Gerenciamento Ambiental 548 - 2 créditos 

Eletivo Honra - Séries 10-12 (Ciências Laboratoriais) - Pré-requisitos: Biologia 

A questão chave para este curso baseado em projeto é: Como podemos repensar nosso uso dos recursos do mundo? Os alunos 

trabalham em grupos para avaliar om impacto humano em nosso ambiente e investigar diferentes tipos de vidas sustentáveis. Este 

curso é projetado para líderes comprometidos com um autênttico interesse em problemas ambientais atuais e futuros. 

 

Ecologia marinha - 550 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - séries 10-12 (Lab Science); Pré-requisito: Biologia 

Este curso de um semestre examina as interações entre os organismos nos ecossistemas marinhos. O curso começa com uma 

introdução aos organismos de água salgada e suas adaptações, assim como suas relações interdependentes entre si. Os alunos também 

estudam o impacto humano nos processos ecológicos dos oceanos do mundo e o que pode ser feito para evitar extinções marinhas.    

 

Forense 542 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - séries 11-12 - Semestre (Ciências Laboratoriais); Pré-requisitos: Biologia, Química, Geometria 

Este curso semestral foi projetado para jovens e idosos interessados no uso da ciência na investigação criminal. A ciência forense 

estuda a aplicação de princípios científicos para o exame de provas. Os alunos revisarão conceitos biológicos e químicos, aprenderão 

novas técnicas de análise e aplicarão as técnicas à "evidência" simulada. Os estudantes serão desafiados a pensar por si mesmos para 

apoiar suas reivindicações com provas. Os tópicos incluem investigação da cena do crime, análise de sangue, provas físicas, 

impressões e impressões digitais, e cabelos e fibras. 



 

 
 

PLTW CIÊNCIA BIOMÉDICA  

 

Em parceria com o Projeto Lead the Way, a Hudson High oferece atualmente três disciplinas eletivas de Ciências Biomédicas 

baseadas em projetos. Por meio desses cursos, os alunos desenvolvem habilidades, confiança e experiência em um campo que é de 

vital importância no mundo de hoje e que atinge todos os aspectos da vida diária. Em cada curso, os alunos desenvolvem um currículo 

de habilidades exigidas. Os cursos desenvolvem fortes colaboradores e solucionadores de problemas, e os alunos desenvolvem 

habilidades com técnicas e ferramentas de laboratório de ponta. Em todos os cursos, os alunos assumem as funções de profissionais 

biomédicos e aprendem sobre uma ampla variedade de opções de carreira biomédica no mundo real. Independentemente dos planos de 

carreira futura dos alunos, as experiências baseadas em projetos no programa Biomédico são projetadas para preparar os alunos para a 

resolução colaborativa de problemas que eles podem esperar em qualquer faculdade futura e ambiente de trabalho. 

 

Princípios de Ciências Biomédicas (PLTW) 565 / 565A - 4 créditos 

Acadêmico / eletivo com honras - 9ª a 10ª séries (Laboratório de Ciências) 

Este curso de um ano fornece uma introdução à ciência biomédica por meio de projetos e problemas práticos. Os alunos investigam 

conceitos de biologia e medicina à medida que exploram as condições de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes, doença 

falciforme, hipercolesterolemia e doenças infecciosas. Eles determinarão os fatores que levaram à morte de uma mulher fictícia 

enquanto reúnem sequencialmente as evidências encontradas em seu histórico médico e em seu relatório de autópsia. Os alunos 

praticam a resolução de problemas com atividades estruturadas e progridem para projetos e problemas abertos que exigem o 

desenvolvimento de planejamento, documentação, comunicação e outras habilidades profissionais. Os alunos que fazem o curso 

PLTW podem se qualificar para ganhar créditos universitários. 

 

Sistemas do Corpo Humano (PLTW) 566 / 566A - 4 créditos 

Eletivo Acadêmico / Honra - Séries 10-12 (Laboratório de Ciências); Pré-requisito: Biologia (os alunos na 10ª série devem ter feito 

os Fundamentos de Ciências Biomédicas PLTW) 

Neste curso de ano inteiro, os alunos exploram as interações dos sistemas corporais à medida que assumem as funções de vários 

profissionais biomédicos. Eles investigam as estruturas e funções do corpo humano, projetam experimentos e conduzem dissecações, 

usam software de aquisição de dados para monitorar a função corporal e constroem órgãos e tecidos em um manequim esquelético. 

Eles lidam com casos médicos autênticos e desenvolvem planos para tratar doenças e lesões. Os alunos que fazem o curso PLTW 

podem se qualificar para ganhar créditos universitários.  

 

Intervenções Médicas (PLTW) 567 / 567A - 4 créditos 

Eletivo Acadêmico / Honras - Séries 11/12 (Laboratório de Ciências); Pré-requisito: Sistemas do corpo humano PLTW, Anatomia e 

Fisiologia ou Biologia AP 

Neste curso de um ano, os alunos seguem a vida de uma família fictícia enquanto investigam como prevenir, diagnosticar e tratar 

doenças. Os alunos exploram como detectar e combater infecções; triar e avaliar o código no DNA humano; avaliar as opções de 

tratamento do câncer; e prevalecem quando os órgãos do corpo começam a falhar. Por meio de casos reais, os alunos são expostos a 

uma série de intervenções relacionadas à imunologia, cirurgia, genética, farmacologia, dispositivos médicos e diagnósticos. Os alunos 

que fazem o curso PLTW podem se qualificar para ganhar créditos universitários. 

 

PLTW Capstone Comun [Anteriormente: Desenvolvimento e Projeto de Engenharia (EDD - PLTW)] 639H - 4 Créditos (oferecidos 

em anos intercalados; oferecido 2023-2024) 

Honras - Séries 11-12 - Recomendado: Os alunos devem ter completado os cursos de Engenharia PLTW ou Bio Medicina com nota C 

ou melhor 

Neste curso de Capstone, os alunos que participaram do curso PLTW Engineering e/ou Bio Medical track completando os Princípios 

da Ciência Biomédica PLTW, PLTW Human Body Systems e PLTW Medical Interventions, trabalham em equipe para projetar e 

desenvolver uma solução original para um problema técnico válido em aberto, aplicando o processo de projeto de engenharia. Os 

estudantes realizam pesquisas para escolher, validar e justificar um problema técnico. Após definir cuidadosamente o problema, as 

equipes projetam, constroem e testam suas soluções enquanto trabalham em estreita colaboração com profissionais da indústria que 

oferecem oportunidades de orientação. Finalmente, as equipes de estudantes apresentam e defendem sua solução original para um 

painel externo de engenheiros. A solução específica identificada pode ser alinhada como um Projeto de Ação Cívica. A conclusão bem 

sucedida de um projeto alinhado atende ao requisito de graduação CAP. 



 

 
 

ENGENHARIA 
Mrs. Ellen Schuck, Diretora de Tecnologia, 978-567-6250 ramal 19108 

Email: eschuck@hudson.k12.ma.us 

 

A Hudson High School oferece vários cursos com foco em engenharia. Esses cursos são em grande parte práticos e exigem que os 

alunos resolvam problemas da vida real usando as habilidades aprendidas em sala de aula. Os cursos de engenharia estimulam os 

alunos a serem colaboradores fortes e pensadores críticos. As habilidades dominadas nos cursos de engenharia serão benéficas para os 

alunos além do ensino médio, independentemente do plano de carreira que escolham seguir. 

 

A Hudson High School tem o orgulho de oferecer cinco cursos de engenharia em parceria com o Projeto Lead the Way (PLTW) e o 

Worcester Polytechnic Institute (WPI). Esses cursos são designados abaixo como “PLTW”. Os alunos que fazem e são aprovados nos 

cursos PLTW da 9ª à 12ª séries podem se qualificar para receber créditos universitários enquanto estiverem no ensino médio. Além 

disso, o PLTW fez uma parceria com o College Board em um esforço para reconhecer os alunos que fazem uma combinação de cursos 

avançados de matemática e ciências e cursos de engenharia do PLTW. 

 

Recomenda-se que os alunos ingressantes na 8ª série que tenham interesse em fazer cursos na área de Engenharia comecem com o 

curso de Projeto Robótico e / ou o curso Explorando Voo e Espaço e o Meio Ambiente. Os alunos do 9º ao 12º ano interessados em 

fazer cursos na área de Engenharia devem começar com Projeto de Robótica, Introdução ao Projeto de Engenharia e / ou Modelagem e 

Projeto 3D. 

 

Eletivas de Engenharia 

Robótica com LEGO Mindstorms - Acadêmica Eletiva  

Modelagem 3D e Design - Acadêmica Eletiva 
Cursos de Engenharia Projeto Lead the Way  

Explorando Voo & Espaço e o Ambiente - Academica Eletiva 

*Introdução à Design de Engenharia - Academica Eletiva 

*Principios de Engenharia – Academica/Honra Eletiva 

*Eletronica Digital - Academica/Honra Eletiva (oferecido em anos alternados – próximo oferecido 2022-2023) 

* PLTW Capstone Comun [Anteriormente: Desenvolvimento de Engenharia e Design (Curso Comun) - Honra Eletiva 

(oferecido em anos alternados – oferecido em 2023-2024) 

 

* Os alunos que recebem uma pontuação de 85 ou mais no curso e alcançam uma pontuação mínima no exame final são 

elegíveis para crédito da faculdade através do Rochester Institute of Technology.   

 

Os cursos do Projeto Lead the Way (PLTW) são acessíveis a uma ampla gama de alunos e devem ser considerados por alunos 

com uma variedade de interesses universitários e profissionais. Esses cursos podem ser de particular interesse para alunos que 

buscam as seguintes opções de pós-ensino médio: 

 

Os alunos que buscam um diploma de engenharia podem considerar duas sequências possíveis de cursos PLTW ao longo de sua 

carreira HHS. 

 

9ª Série 10ª Série 11ª Série  12ª Série 

Introdução ao Design de 

Engenharia 

Principios de Engenharia Eletronicos Digitais  Honoras PLTW Capstone 

Comun 

Introdução ao Design de 

Engenharia 

Eletronicos Digitais Principios de Engenharia 

Honoras PLTW Capstone 

Comun 

Honoras PLTW Capstone 

Comun 



 

 
 

Os alunos que buscam um diploma de engenharia podem considerar a seguinte lista de possíveis de cursos PLTW ao longo de sua 

carreira HHS. 

9ª Série 10ª Série 11ª Série 12ª Série 

Introdução ao Design de 

Engenharia 

Eletronicos Digitais Princípios de Engenharia 

Honoras PLTW Capstone 

Comun 

Honoras PLTW Capstone 

Comun 

 

Outros cursos eletivos que apoiam as habilidades criativas, colaborativas e de pensamento crítico promovidas pelo Programa 

de Engenharia: 

 

• Eletivas de Tecnologia: Introdução à Ciência da Computação I (9-12), Introdução ao Marketing (9-12), Honorários de 

Contabilidade I (10-12), Economia Empresarial (10-12) ou Gestão Empresarial (11-12) 

• Eletivas de Ciências: Astronomia 

• Artes Visuais: Arte I 

 

Robótica com LEGO Mindstorms 870A - 2 Créditos 

Acadêmico - 8-9 séries - Semestre 

Este é um curso prático de resolução de problemas projetado para introduzir os alunos à programação, pensamento lógico, trabalho em 

equipe e aprendizagem baseada em projetos. Os alunos construirão modelos de trabalho usando os conjuntos de construção e software 

Lego Mindstorms EV3. Os desafios de projeto são abertos com problemas, informações de base e critérios de projeto. Cada projeto 

tem múltiplas soluções potenciais para desafiar a criatividade dos estudantes. As habilidades úteis que os alunos devem ter antes do 

curso incluem o básico de gerenciamento de arquivos, compreensão geral dos pr ogramas baseados no Windows. 

 

Modelagem e Design 3D 642 - 2 créditos 

Acadêmica - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Neste curso, os alunos serão introduzidos ao CAD (Computer Aided Design Software). Para este curso, estamos usando o software de 

modelagem paramétrica Creo. A primeira metade do curso cobre os fundamentos da modelagem 3D com Creo. Os alunos concluirão 

projetos guiados por professores e terão a oportunidade de concluir projetos independentes durante este modelo para mostrar 

competência geral. O segundo módulo do curso é focado em projetos que aplicam o que os alunos aprenderam e introduz a impressão 

3D a eles. Os alunos terão a oportunidade de realizar diversos projetos que imprimem em 3D suas criações. 

 

Explorando Voo, Espaço e Meio Ambiente (GTT - PLTW) 588 

Acadêmico - 8ª série - Semestre 

Neste curso, os alunos terão a oportunidade de explorar dois tópicos através das lentes dos engenheiros. A Engenharia de PLTW da 8ª 

série combinará duas unidades PLTW Gateway to Technology e é uma continuação dos cursos de engenharia da QMS. Em Energia e 

Meio Ambiente, os alunos são desafiados a pensar grande e olhar para o futuro enquanto exploram soluções sustentáveis para nossas 

necessidades de energia e investigam o impacto da energia em nossas vidas e no mundo. Eles projetam e modelam fontes de energia 

alternativas e avaliam opções para reduzir o consumo de energia. Por meio da unidade Voo & Espaço, os alunos mergulham na 

história do voo e do espaço, descobrem a ciência por trás da aeronáutica e exploram as viagens e a vida no espaço. Os alunos são 

desafiados a usar seu conhecimento para projetar, construir e testar um aerofólio. 

 

Introdução ao Projeto de Engenharia (IED - PLTW) 635 A/635 AH - 4 créditos 

Acadêmica - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Este curso ensina habilidades de resolução de problemas usando um processo de desenvolvimento de design. Modelos de soluções de 

produtos são criados, analisados e comunicados usando software de design de computador de modelagem sólida. Neste curso, os 

alunos aprenderão terminologia e práticas básicas de engenharia, além de aprender os conceitos básicos de design. Os alunos 

aprenderão a usar o Inventor (um programa de modelagem de sólidos 3D) para criar seus projetos e desenhos de trabalho. Os alunos 

aprenderão como as habilidades aprendidas em geometria e álgebra são aplicadas aos princípios básicos de engenharia e design. Os 

alunos criarão vários projetos virtuais e práticos ao longo do curso. Os projetos incluem projetar e construir um cubo de quebra-cabeça 

e um brinquedo autômato, fazer uma penteadeira de banheiro virtual e fazer a engenharia reversa de um carro de brinquedo. 

 

 

 



 

 
 

Princípios de Engenharia (POE - PLTW) 636 / 636H - 4 créditos 

Acadêmico / Honras - Séries 9 - 12 

Este curso fornece uma visão geral da engenharia e da tecnologia de engenharia. Os alunos desenvolverão habilidades de resolução de 

problemas abordando problemas de engenharia do mundo real. Este curso fornece uma abordagem prática para aplicações de ciência, 

matemática e tecnologia. Por meio da teoria e da experiência prática, os alunos se familiarizarão com a carreira multifacetada da 

engenharia. Este curso explorará vários tópicos, incluindo Processo de Projeto, Potência de Fluidos, Eletrônica, Robótica, Sistemas 

Mecânicos, Teste de Materiais, Termodinâmica e Engenharia para Qualidade e Confiabilidade. Este é o segundo curso básico 

oferecido no currículo do Projeto Lead the Way. 

 

Eletrônica digital (DE-PLTW) 638 / 638H - 4 créditos - (oferecido em anos alternados; próximo a ser oferecido: 2022-2023) 

Acadêmico / Honras - séries 10-12 

A eletrônica digital é a base de todos os dispositivos eletrônicos modernos, como telefones celulares, MP3 players, laptops, câmeras 

digitais e televisores de alta definição. Os alunos são apresentados ao processo de projeto lógico combinacional e sequencial, padrões 

de engenharia e documentação técnica. Os alunos terão a oportunidade de criar circuitos físicos e virtuais, além de trabalhar com 

microcontroladores durante o curso. 

 

PLTW Capstone Comun [Anteriormente: Desenvolvimento e Projeto de Engenharia (EDD - PLTW)] 639H - 4 Créditos (oferecidos 

em anos alternados; 

oferecido 2023-2024) 

Honras - Séries 11-12 - Recomendado: Os alunos devem ter completado os cursos de Engenharia PLTW ou Bio Medicina com uma 

nota de C ou melhor 

Neste curso de Capstone, os alunos que participaram da pista de Engenharia PLTW completam uma das seguintes atividades: 

Introdução à Engenharia, Princípios de Engenharia, ou Eletrônica Digital e/ou Bio Medical routa trabalham em equipe para projetar e 

desenvolver uma solução original para um problema técnico válido em aberto, aplicando o processo de projeto de engenharia. Os 

estudantes realizam pesquisas para escolher, validar e justificar um problema técnico. Depois de definir cuidadosamente o problema, 

as equipes projetam, constroem e testam suas soluções enquanto trabalham em conjunto com profissionais da indústria que oferecem 

oportunidades de tutoria. Finalmente, as equipes de estudantes apresentam e defendem sua solução original para um painel externo de 

engenheiros. A solução específica identificada pode ser alinhada como um Projeto de Ação Cívica. A conclusão bem sucedida de um 

projeto alinhado atende ao requisito de graduação CAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                    TECNOLOGIA / NEGÓCIOS 
Sra. Ellen Schuck, Diretora de Tecnologia Instrucional, 978-567-6250 ext. 19108 

E-mail: eschuck@hudson.k12.ma.us 

 

Cursos Oferecidos: 

Eletivos em Negócios/Finanças 

Contabilidade  - Eletiva de Honra (oferecida em anos  

alternados – próximo oferecido em 2022-2023) 

Administração de Empresas - Acadêmica Eletiva 

Introdução ao Mercado - Acadêmica Eletiva 

Finanças Pessoais na Economia Atual - Acadêmica Eletiva 

Eletivas em Desenho e Artes Gráficas  

Desenho e Imagem Digital - Acadêmica Eletiva 

Animação Computadorizada - Acadêmica Eletiva 

 Design e Propaganda – Acadêmica Eletiva (oferecida em 

anos alternados; próximo oferecido em 2023-2024) 

Desenho Gráfico I - Acadêmica Eletiva  

Estudos Avançados em Desenho Gráfico - Acadêmica 

Eletiva  

Ilador de Gráficos Adobe - Academica Eletiva (oferecido em 

anos alternados – próximo em 2024-2025) 

Design de Interiores e Arquitetura - Academica Eletiva 

(oferecido em anos alternaustrdos – próximo em 2024-2025) 

Estudos Avançados em Projetos Arquitetônico - Acadêmica 

Eletiva (oferecido em anos alternados – próximo em 2024-

2025) 

Eletivas em Programação 

Introdução à Ciencias da Computação - Acadêmica Eletiva 

Programação de Computador - Honoras Eletiva 

Design e Desenvolvimento de Video Game I - Acadêmica 

Eletiva 

Design e Desenvolvimento de Video Game II - Acadêmica 

Eletiva 

Design de Rede - Acadêmica Eletiva 

 

Eletiva de Produção de Vídeos 

Mídia I - Acadêmica Eletiva 

Mídia II - Acadêmica Eletiva 

Produção de Transmissão - Acadêmica Eletiva 

Estudos Avançados em Produção de Transmissão - 

Acadêmica Eletiva 

 

 

Eletivas de Finanças Empresariais 

 

Recomenda-se que os alunos considerem fazer Imagem Digital e Design na 8ª série e, em seguida, Finanças Pessoais na Economia de 

Hoje na 9ª série antes de fazer outras disciplinas eletivas na área de Negócios. 

 

Contabilidade 614 - 2 créditos 

Honras - Séries 10-12 - Semestre - oferecidas em anos alternados; será oferecido em 2022-2023 

No mundo dos negócios em constante mudança, contabilidade é a “linguagem” dos negócios. Este é um curso introdutório aos 

princípios de contabilidade para alunos interessados em seguir carreira em negócios. Os problemas serão resolvidos manualmente e no 

computador. Os alunos conhecerão o ciclo de contabilidade para empresas e serão capazes de analisar transações financeiras. Os 

tópicos abordados no curso incluirão periódicos gerais e especializados, livros-razão geral e subsidiários, demonstrações financeiras, 

vendas e contas a receber, compras e contas a pagar, folha de pagamento e impostos, análise de lucro e índices financeiros. 

 

Gestão de Negócios 637 - 2 créditos 

Acadêmico - séries 11-12 - Semestre 

O foco central do curso é construir uma base sólida de princípios e práticas de negócios estabelecidos que formam a base para todas as 

operações de negócios. Os alunos examinarão as três principais estruturas de negócios (propriedade, parceria e corporação), bem como 

gestão de pequenas empresas, e-commerce, responsabilidade social e ética nos negócios, operações financeiras, decisões do 

consumidor e empreendedorismo. 
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Introdução ao Marketing - 643 - 2 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Este curso é um exame do sistema geral de marketing do ponto de vista do tomador de decisões de marketing. O curso enfatiza o 

produto, preço, promoção e distribuição, bem como o planejamento, pesquisa e organização necessários para implementar os 

conceitos de marketing. Além disso, estudamos as implicações administrativas, econômicas, sociais e legais das atividades, políticas e 

estratégias de marketing. As aulas examinarão várias estratégias de marketing da vida real para empresas por meio de estudos de caso, 

vídeos, anúncios e artigos de notícias. 

 

Finanças Pessoais na Economia de Hoje 670A - 2 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Este curso informará aos alunos como as escolhas individuais e os fatores econômicos influenciam diretamente os objetivos pessoais e 

ocupacionais. Os tópicos do mundo real cobertos incluem receita, gestão de dinheiro, gastos e crédito, bem como poupança e 

investimento. Os alunos elaborarão orçamentos pessoais, utilizarão contas correntes e de poupança, adquirirão conhecimento em 

finanças, gestão de dívidas e crédito e avaliarão e compreenderão seguros e impostos. Este curso fornecerá uma compreensão básica 

para tomar decisões financeiras pessoais informadas que conduzam à independência financeira. 

 

Cursos Eletivos de Programação de Computador 

 

Recomenda-se que os alunos interessados neste caminho comecem por fazer imagens digitais e design, introdução à ciência da 

computação ou animação por computador. 

 

Design e desenvolvimento de videogame I 681 - 2 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Você gosta de jogar videogames? Já se perguntou como eles são feitos? Este curso oferecerá aos alunos a oportunidade de aprender 

todos os aspectos criativos, comerciais e tecnológicos necessários para projetar e desenvolver novos videogames. Os alunos irão 

planejar, programar e aprimorar seus próprios videogames para o PC. As habilidades de retirada incluem o desenvolvimento de 

conceitos e arte dos jogos com o Adobe CS. 

 

Design e Desenvolvimento de Videogame II 683 - 2 créditos 

Acadêmica - Séries 10-12 - Semestre 

Este curso apresentará aos alunos novas técnicas e métodos para expandir as habilidades aprendidas em design e desenvolvimento de 

videogame I. Os alunos aprenderão sobre a indústria de desenvolvimento de videogame, comunicando idéias pessoalmente e 

aprimorando as habilidades de organização por meio de documentos de desenvolvimento de jogos e storyboard desenvolvimento. A 

aula será introduzida desenvolvimento em grupo dinâmico, brainstorming coletivo de conceitos, colaborando, desenvolvendo e 

distribuindo um jogo de plataforma para pc. O software de desenvolvimento inclui GameMaker, Adobe Creative Suite, Audacity 

Audio Editor e uma introdução ao Unity. 

 

Web Design 882 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 8 - 12 - Semestre 

Neste curso baseado em projeto, os alunos irão explorar os fundamentos do design de páginas da web usando HTML, CSS e 

JavaScript. Os alunos comparam diferentes abordagens de desenvolvimento e trabalham com a sintaxe HTML usando o editor de 

texto NotePad ++. Os tópicos básicos incluem HTML, CSS e sintaxe JS, estrutura de página, formatação de texto, hiperlinks locais e 

externos, listas, tabelas, elementos, atributos, propriedades e valores. Por fim, os alunos desenvolverão ativos personalizados usando o 

Adobe Creative Suite. 

 

Honra Programação de Computador 644H - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 - Semestre 

Este curso de programação apresenta aos alunos os fundamentos da ciência da computação usando Python dentro do ambiente de 

desenvolvimento PyCharm integrando d (IDE) e GML, uma linguagem proprietária, baseada em C, usada para o Desenvolvimento de 

Jogos de Vídeo. Os alunos aplicarão estas habilidades nas áreas de negócios, simulação/avaliação de dados e desenvolvimento de 

jogos. Finalmente, os estudantes farão conexões de carreira através de pesquisa, perguntas e respostas virtuais individuais e de classe 

com profissionais de carreira. A experiência é projetada para preparar os estudantes para os aspectos de programação dos Princípios de 

Informática da AP e seguir o modelo PLTWs para conexões de carreira. 

 



 

 
 

Ciências da computação I 644 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 8 - 12 - Semestre 

Este curso de programação apresenta aos alunos os fundamentos da ciência da computação usando Python dentro do ambiente de 

desenvolvimento PyCharm (IDE), Java dentro do ambiente de desenvolvimento IntelliJ e GML, uma linguagem proprietária, baseada 

em C, usada para o Desenvolvimento de Jogos de Vídeo. Os alunos experimentarão os aspectos comuns de cada IDE, os suportes, 

fundamentos de programação e a sintaxe única de cada linguagem. A experiência é projetada para preparar os alunos para a AP 

Computer Science A e/ou AP Computer Science Principles. 

 

Outros cursos de programação oferecidos por meio de VHS. Consulte o catálogo de cursos do VHS para obter uma descrição 

detalhada. 

• AP Ciência da Computação A 

• Princípios da Ciência da Computação AP 

 

Cursos Eletivos de Desenho e Artes Gráficas 

 

Recomenda-se que os alunos comecem com Imagem Digital e Design ou Design Gráfico I. 

 

Imagem Digital e Design 680 - 2 créditos 

Acadêmico - 8ª à 9ª série - Semestre 

Aprenda os fundamentos da gráfica e do design digital e crie arte como um profissional. Nesta unidade curricular os alunos irão 

desenvolver as competências necessárias à manipulação e produção de imagens no computador. A ênfase é colocada em uma 

compreensão básica do computador como uma ferramenta criativa, incluindo design e composição, imagens para a web, resolução de 

tela e impressão e fotografia digital. Os alunos usarão o computador para criar designs originais, bem como para combinar imagens e 

fotografias existentes. A resolução criativa de problemas, a expressão pessoal e a competência serão adquiridas. Os projetos incluirão 

o trabalho com Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator e software de arquitetura e design de interiores. 

 

Animação de computador 238 - 2 créditos 

Acadêmico - 8ª à  9ª série - Semestre 

Aprenda o básico da animação por computador e da narrativa animada. Os alunos serão apresentados aos princípios da animação por 

meio de exercícios simples de desenho, curtas animados e criação de suas próprias animações. Eles também irão explorar a história 

das imagens em movimento, a ilusão de movimento e os 12 princípios da animação. Os alunos desenvolverão habilidades importantes 

de contar histórias, habilidades de computador e “lançar” uma ideia. A aula criará brinquedos óticos, storyboards, design de 

personagens e gifs usando Pivot, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash e Blender. A aula usa programas que estão 

disponíveis na Internet e em computadores desktop. Um portfólio de trabalhos de animação será criado na conclusão do curso. 

 

Design e Publicidade 610 - 2 créditos (oferecidos em anos alternados; oferecidos em 2023-2024) 

Acadêmico - Séries 9-12 (os alunos são incentivados a fazer Digital Imaging & Design antes de se inscrever neste curso) 

Este curso é para alunos que podem estar interessados em seguir carreira em Design Gráfico ou Comunicação. A automotivação e o 

interesse são fundamentais para o sucesso neste curso, à medida que os alunos desenvolvem anúncios, logotipos e outros designs para 

várias empresas neste curso baseado em empreendedores. Design e Publicidade é um curso baseado em projeto que dará aos alunos a 

oportunidade de criar artefatos para impressão e web. Os programas de software usados neste curso são Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop e Adobe Illustrator. Os alunos criarão um portfólio digital de seus trabalhos no final deste curso. Os alunos identificarão as 

etapas principais no processo de design, aprenderão e usarão princípios e elementos de design eficazes e determinarão qual software 

usar para diferentes produtos de design. 

 

Design Gráfico I 809 - 2 créditos 

Acadêmico - 9ª à 12ª séries - Semestre 

Design Gráfico I é um curso em que o aluno vai se expressar visualmente e poder mostrar sua criatividade. Os alunos irão criar arte 

original, restauração de fotos e correção de cores de fotos digitais. A ênfase é colocada em uma compreensão básica do computador 

como uma ferramenta criativa, incluindo digitalização, câmeras digitais e impressão. Resolução criativa de problemas, expressão 

pessoal e competência serão adquiridas no uso do Photoshop. 

 

 

 

 



 

 
 

Estudos Avançados em Design Gráfico 648 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 - Semestre - Pré-requisito: Design Gráfico I ou Adobe Illustrator para Ilustrações Gráficas 

Nota: O curso pode ser realizado em semestres consecutivos. 

Os Estudos Avançados em Design Gráfico são uma continuação dos cursos de Design Gráfico oferecidos. Neste curso, o aluno 

escolherá uma área de concentração na qual o aluno se expressará visualmente e poderá mostrar sua criatividade. As atribuições têm 

como objetivo simular a experiência do mundo real. Projetos completos concluídos serão criados no computador com uma qualidade 

profissional adequada para inclusão no portfólio de um aluno. Os alunos devem ter um forte conhecimento de Adobe Photoshop ou 

Adobe Illustrator. Este curso pode ser feito em semestres consecutivos. Os alunos assumirão maior rigor. 

 

Adobe Illustrator para Ilustrações Gráficas 808 - 2 créditos (oferecido anos intercalados; próximo oferecido 2024-2025) 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Neste curso, os alunos desenvolverão as habilidades necessárias para a produção de imagens usando Adobe Illustrator. A ênfase é 

colocada em uma compreensão básica do computador como uma ferramenta criativa, tipos de ilustrações e narrativas pessoais, bem 

como no aprendizado dos processos usados para produzir ilustrações. Os alunos usarão o computador como uma ferramenta para criar 

arte e explorar diferentes estilos de ilustrações para criar suas próprias peças ilustradas graficamente. 

 

Arquitetura e Design de Interiores 885 - 4 créditos (oferecido anos intercalados; próximo oferecido 2024-2025) 

Acadêmico - séries 10-12 

Projete a casa dos seus sonhos! Arquitetura e Design de Interiores é um curso em que o aluno se expressará visualmente e poderá 

mostrar sua criatividade. As instruções serão dadas nas seguintes áreas: elementos de design, estilos residenciais, designs de cozinhas 

e banheiros, paisagens, estilos de móveis e arranjos. Os projetos incluem projetar casas para o estilo de vida de hoje, incluindo 

reformas e adição de espaço adicional às casas existentes. Será usado o software Computer Aided Design. 

 

Estudos Avançados em Projeto Arquitetônico 647 - 2 créditos (oferecido anos intercalados; próximo oferecido 2024-2025) 

Acadêmico - Séries 11-12 - Semestre - Pré-requisito: Arquitetura e Design de Interiores 

Nota: O curso pode ser realizado em semestres consecutivos. 

Os Estudos Avançados em Design de Arquitetura são uma continuação do Curso de Arquitetura e Design de Interiores. Neste curso, o 

aluno escolherá uma área de concentração na qual o aluno se expressará visualmente e poderá mostrar sua criatividade. As atribuições 

têm como objetivo simular a experiência do mundo real. Projetos completos concluídos serão criados no computador com uma 

qualidade profissional adequada para inclusão no portfólio de um aluno. Os alunos devem ter um forte conhecimento do software de 

design arquitetônico. Este curso pode ser feito em semestres consecutivos. Os alunos assumirão maior rigor. 

 

Cursos Eletivos de Produção de Vídeo 
 

Recomenda-se que os alunos interessados neste caminho comecem com Digital Imaging and Design ou Media I. 

 

Mídia I 612 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 8-10 - Semestre 

Os alunos terão a capacidade de analisar, avaliar e produzir mídia em uma variedade de formas. Por meio da análise de vídeos e 

comerciais populares, os alunos aprenderão o que acontece na fabricação da mídia que consomem e usarão esse conhecimento para 

comunicar uma mensagem e persuadir o público. Projetar com storyboards, escrever roteiros, gravar em vídeo e editar suas próprias 

produções no software Final Cut Pro estão incluídos neste curso. Os alunos também aprenderão a ler a linguagem visual da mídia 

usada em uma variedade de formatos, incluindo comerciais e filmes. Todos os alunos de mídia terão a oportunidade de participar de 

dois eventos de filmagem de serviço comunitário para transmissão no HUD-TV. Os alunos também concluirão o curso com um 

portfólio de mídia digital para inscrições, currículos e estágios em faculdades. 

 

Mídia II 613 - 2 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Os alunos do Media II levarão suas habilidades de pensamento crítico e produção de vídeo para o próximo nível com foco no 

conteúdo de mídia. Os alunos explorarão a alfabetização midiática e terão a oportunidade de expressar suas ideias por meio de uma 

variedade de mídias, incluindo podcasting, transmissão de esportes, vídeos musicais, anúncios de serviço público e documentários de 

filmes. Os alunos aprenderão a estrutura da história, escrita para vídeo, composição da câmera, edição de som e design de iluminação. 

Os alunos irão estudar o trabalho de uma variedade de diretores e cinematógrafos para aprimorar suas técnicas de produção. Todos os 



 

 
 

alunos do Media II terão a oportunidade de obter experiência prática em nosso estúdio de televisão com várias câmeras. Os alunos 

terminarão o curso com um portfólio de mídia digital para inscrições, currículos e estágios em faculdades. 

 

Produção de Transmissão 678 - 2 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Semestre 

Os alunos aprenderão os fundamentos da produção de transmissão, incluindo análise jornalística, produção de documentários e 

aprendizagem focada no aluno que constrói o pensamento crítico, resolução de problemas e habilidades de comunicação. Os alunos 

aprenderão as habilidades de entrevistar, escrever para uma narração e fazer uma apresentação para um pacote de notícias. Os alunos 

irão produzir, escrever o roteiro, gravar em vídeo e editar um noticiário escolar semanal com base nos anúncios da escola e da 

comunidade para transmissão no HUD-TV. Cada aluno terá a oportunidade de assumir os papéis da vida real de produtor, diretor, 

âncora, repórter, operador de câmera, editor de vídeo e designer gráfico. Os alunos bem-sucedidos nesta classe desenvolverão 

habilidades nas seguintes áreas: pesquisa de histórias, narrativa, redação de roteiros, edição e trabalho em equipe. Ao final do curso, 

cada aluno produzirá um pequeno documentário. Os alunos terminarão o curso com um portfólio de mídia digital para inscrições, 

currículos e estágios em faculdades. Além disso, a classe trabalha em colaboração com o Big Red Journalism. Juntas, as aulas 

produzem conteúdo de vídeo tanto para a HUD-TV quanto para The Big Red. Os alunos são encorajados a fazer um ou ambos os 

cursos, pois ensinam habilidades complementares de produção de mídia. 

 

Estudos Avançados em Produção de Broadcast 684 - 2 créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 - Semestre - Pré-requisito: Produção de transmissão 

Nota: Este curso pode ser feito em semestres consecutivos. 

Os alunos irão aprimorar suas habilidades em escrita de roteiro, videografia e edição para criar vídeos profissionais. O aluno estudará 

técnicas e formatos avançados de escrita. Os alunos obterão uma compreensão das diferenças entre curtas-metragens, longas-

metragens e documentários. Os alunos irão aprender direção, direção reversa, composição cinematográfica avançada, iluminação 

cinematográfica e design de som. Os alunos terão a oportunidade de produzir um curta-metragem ou documentário. Os alunos terão 

uma função gerencial na produção do Programa de Anúncios Matinais do Daily Live da HUD-TV, "Friday Morning Lights". As 

funções dos alunos incluirão: Gerente de Estação, Gerente de Conteúdo Online, Diretor de Notícias e Editor de Tarefas para produzir 

sua própria transmissão de televisão. Os alunos terminarão o curso com um portfólio de mídia digital para inscrições, currículos e 

estágios em faculdades. Este curso pode ser feito em semestres consecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OPORTUNIDADES ACADEMICAS 
OPORTUNIDADES ACADÊMICAS 

Lauren Pupecki, Diretora de Aconselhamento 978-567-6250 ramal 13120 

Email: lcpupecki@hudson.k12.ma.us 

 

Hudson Trabalho Comunitário Graus de Estudo 11/ 12 

 

Este trabalho-estudo de crédito variável júnior/senior ocorre fora do ambiente escolar. Os estudantes trabalharão com o Conselheiro de 

Carreira de acordo com os interesses da carreira. Os alunos serão avaliados por seu mentor no local usando o "Plano Oficial de 

Aprendizagem Baseado no Trabalho de Massachusetts" do Departamento de Educação. Os participantes completarão as revistas de 

trabalho diárias e deverão seguir todas as regras e regulamentos do programa. Esta experiência de trabalho-estudo é para estudantes 

que esperam entrar na força de trabalho imediatamente após a formatura da Hudson High School. Ela permitirá que os estudantes 

explorem áreas de interesse de carreira enquanto trabalham na comunidade local com um me ntor local. Antes de se matricular no 

Hudson Community Work Study, os estudantes e pais/guardiões devem se reunir com o conselheiro de carreira para rever os 

requisitos gerais de elegibilidade e responsabilidades e assinar um contrato de trabalho-estudo. Tanto o diretor como o diretor 

assistente devem aprovar todos os estudantes que entram neste programa. 

 

Programa de matrícula dupla na Hudson High School até 16 créditos HHS e até 12 créditos universitários 

 

A Hudson High School fez uma parceria com o Quinsigamond Community College (QCC) para oferecer cursos de crédito 

universitário online para juniores e idosos. Os alunos podem fazer uma aula de 3 créditos a cada semestre, com a disponibilidade de 

ganhar até 16 créditos. Este é um programa de matrícula dupla, o que significa que os estudantes ganham crédito AP no HHS e crédito 

universitário através do QCC. Os horários dos alunos refletirão um bloco designado onde eles poderão acessar o curso online durante 

o dia escolar, além disso, a qualquer hora em casa. Os alunos das séries 10 e 11 serão pesquisados para o curso universitário tendo 

interesse em planejar o trabalho do curso a ser oferecido no ano seguinte. 

 

Seminário Acadêmico 8ª-12ª séries – Semestre 

 

O Seminário Acadêmico (AS) auxilia os estudantes no desenvolvimento das habilidades acadêmicas necessárias para o sucesso nas 

aulas da área de conteúdo e para a preparação para a faculdade e a carreira. Espera-se que os estudantes construam independência e 

motivação como alunos, estabelecendo objetivos acadêmicos e trabalhando diligentemente tanto dentro como fora da sala de aula. Os 

alunos documentam e refletem sobre seu aprendizado acompanhando seu progresso acadêmico, escrevendo reflexões regulares e 

mantendo uma comunicação contínua com o instrutor. Nota: O curso pode ser realizado em mestres sequenciais. 

 

Aprendizagem VHS – Semestre 

 

Aprendizagem VHS, anteriormente conhecido como Escola Secundária Virtual (VHS), os cursos oferecem aos estudantes 

oportunidades de ganhar proficiência em colaboração on-line e acesso e processamento de dados em um ambiente on-line. Os 

estudantes aprendem como usar a Internet e seus vastos recursos na busca de informações, desde a exploração de material de fonte 

primária na Biblioteca do Congresso até o acesso a tabases científicas e a comunicação com especialistas. As escolas também estão se 

beneficiando da participação no VHS Learning, aumentando o número de professores e estudantes no campus que possuem um alto 

grau de capacitação tecnológica. Através do Aprendizagem VHS, as escolas estão começando a transformar a maneira como o 

aprendizado ocorre tanto para os alunos quanto para os professores. 

 

O Aprendizagem VHS oferece cursos de arte, negócios, língua estrangeira, habilidades de vida/saúde, matemática, ciências, ciências 

sociais e tecnologia. Descrições completas dos cursos e exigências podem ser encontradas no catálogo de ofertas de cursos da VHS 

Learning. A participação e seleção de cursos para o Aprendizagem VHS devem ser aprovadas pelos orientadores dos estudantes. 
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IDIOMAS ESTRANGEIROS 
Mrs. Ana Pimentel, Diretora de Idiomas Estrangeiros 978-567-6250 ramal 16210 

Email: apimentel@hudson.k12.ma.us 

 

Existem muitas razões pelas quais aprender um novo idioma é um valioso bem profissional, acadêmico e pessoal. Em um mundo cada 

vez mais interconectado, uma maior interação entre pessoas de diferentes nações e culturas garante uma demanda crescente por 

profissionais multilíngues. Além disso, o processo de aprendizagem de um novo idioma melhora as habilidades auditivas, analíticas e 

organizacionais dos alunos, ao mesmo tempo que proporciona às crianças uma melhor compreensão de sua própria língua nativa. Na 

verdade, a pesquisa mostra que os alunos cujo programa de estudos inclui três ou mais anos de Língua Mundial têm maior 

probabilidade de obter notas melhores na faculdade e menos probabilidade de desistir. Por fim, os alunos que estão aprendendo um 

novo idioma ganharão uma compreensão e respeito mais profundos por outras culturas, sociedades e tradições, ao mesmo tempo que 

adquirem uma perspectiva mais informada sobre a posição e o papel dos Estados Unidos no mundo. 

No Departamento de Idiomas Estrangeiros, seguimos de perto as orientações da ACTFL em relação ao projeto, instrução e avaliação 

do currículo. Alguns de nossos documentos orientadores mais importantes são NCSSFL-ACTFL Can-Do Statements e World-

Readiness Standards for Learning Languages. Com o objetivo de avaliar como os alunos funcionam no idioma em uma situação da 

“vida real”, os exames intermediários e finais no Departamento Mundial de Línguas consistem em conversas em uma variedade de 

contextos sobre uma variedade de tópicos. A nota atribuída nestes exames informa se o aluno superou, atingiu, quase atingiu ou não 

atingiu a meta de proficiência para o curso. 

 

Seguindo as diretrizes do ACTFL’s guidelines, as aulas de Idiomas Estrangeiros são conduzidas primáriamente na língua alvo. 

 

Progressão dos cursos de Idiomas Estrangeiros: 

 

 

 

https://www.actfl.org/resources/ncssfl-actfl-can-do-statements
https://www.actfl.org/sites/default/files/publications/standards/World-ReadinessStandardsforLearningLanguages.pdf
https://www.actfl.org/sites/default/files/publications/standards/World-ReadinessStandardsforLearningLanguages.pdf
https://www.actfl.org/resources/guiding-principles-language-learning/use-target-language-language-learning#:~:text=ACTFL%20recommends%20that%20learning%20take,NOT%20use%20the%20target%20language.


 

 
 

Espanhol I 414 - 4 créditos 

Acadêmico - séries 8-12 

A meta de proficiência para esta classe é novato alto. 

Este é um curso para estudantes que estão começando a aprender espanhol. Os alunos são introduzidos às culturas das comunidades 

spea king espanholas à medida que desenvolvem as habilidades de comunicação sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor, usando 

frases, frases e expressões simples. Eles expandem sua competência comunicativa e cultural nesta classe, engajando-se em tarefas 

interpretativas, interpessoais e de apresentação de nível novato. Os tópicos de estudo incluem uma unidade introdutória sobre o idioma 

e rotinas da sala de aula de espanhol, escolas ao redor do mundo, amigos e família, comida e o que vestir. Após a conclusão bem sucedida 

deste curso, os alunos farão o curso de español 2. 

 

Espanhol Aplicado I 417 - 4 Créditos 

Acadêmico - 9-12 séries - Pré-requisito: Recomendação do professor e/ou conselheiro, e aprovação do departamento. O alvo de 

proficiência para esta classe é o Novato Médio 

O espanhol aplicado é uma seqüência de dois anos que visa introduzir os estudantes à língua espanhola e fornecer-lhes habilidades 

básicas para se comunicarem em situações da vida real. Neste curso, os alunos desenvolvem habilidades de nível novato para se 

comunicar sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor, usando frases, frases e expressões simples. Eles desenvolvem sua competência 

comunicativa e cultural nesta classe, engajando-se em tarefas interpretativas, interpessoais e de apresentação de nível novato. Os tópicos 

de estudo incluem uma unidade introdutória sobre a língua e as rotinas da sala de aula de espanhol, a Floresta Amazônica, pessoas 

famosas das comunidades de língua espanhola e as férias ideais. Este curso não é um caminho para o espanhol 2, embora alguns alunos 

possam ser recomendados a continuar estudando espanhol em níveis mais altos. 

 

Espanhol Aplicado II 418 - 4 Créditos 

Acadêmico - 8-12 séries - Pré-requisito: Fundamentos do espanhol 1 

O alvo de proficiência para esta classe é o novato médio/alto 

O espanhol aplicado é uma seqüência de dois anos que visa introduzir os estudantes à língua espanhola e fornecer-lhes habilidades 

básicas para se comunicarem em situações da vida real. Neste curso, os alunos desenvolvem habilidades de nível novato para se 

comunicar sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor, usando frases, frases e expressões simples. Eles desenvolvem sua competência 

comunicativa e cultural nesta classe, engajando-se em tarefas interpretativas, interpessoais e de apresentação de nível novato. Os tópicos 

de estudo incluem escolas ao redor do mundo, amigos e família, comida e o que vestir. Este curso não é um caminho para o espanhol 2, 

mesmo que alguns alunos possam ser recomendados a continuar estudando espanhol em níveis mais altos. 

 

Espanhol IB 416 - 4 créditos 

Acadêmico - 8ª a 12ª séries - Pré-requisito: Espanhol IA ou pelo menos 2 anos de espanhol no ensino médio 

A meta de proficiência para esta classe é novato alto 

Este é um curso de remediação para alunos que fizeram espanhol anteriormente, mas não alcançaram o nível de proficiência necessário 

para o espanhol 2. Neste curso, os alunos continuam a desenvolver as habilidades para se comunicarem sobre si próprios e o mundo ao 

seu redor usando frases, frases e expressões simples. Eles desenvolvem sua competência comunicativa e cultural nesta aula, engajando-

se em tarefas interpretativas, interpessoais e de apresentação de nível iniciante. Os tópicos de estudo incluem escolas em todo o mundo, 

amigos e família, comida e o que vestir. 

 

Espanhol II 405 - 4 créditos 

Acadêmico - Séries 8-12 - Pré-requisito: Três anos de espanhol no ensino médio, ou espanhol 1, Essencial do espanhol 2 e 

recomendação de professores  

O objetivo de proficiência para esta classe é Intermediário Baixo 

Neste curso, os alunos interagem com uma variedade de fontes ficcionais e informativas produzidas por falantes nativos para falantes 

nativos. Os alunos comunicam informações pessoais básicas, preferências e necessidades imediatas em espanhol. Os alunos fazem 

perguntas e conversam usando perguntas simples. Os tópicos de estudo incluem identidade, rotinas diárias, vida em comunidade e 

desafios e possibilidades de vida no futuro. 

 

 



 

 
 

Espanhol III 434 - 4 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Pré-requisito: Espanhol II 

A proficiência para esta classe é intermediário médio 

Espanhol III, os alunos continuam a desenvolver sua competência comunicativa interagindo oralmente e por escrito uns com os outros, 

entendendo mensagens orais e escritas e fazendo apresentações orais e escritas em espanhol. Eles se comunicam sobre uma variedade 

de tópicos, usando estruturas mais complexas. Eles compreendem as idéias principais dos materiais autênticos que ouvem e lêem e são 

capazes de identificar detalhes significativos quando os tópicos são familiares. Os alunos trocam informações sobre uma diversidade 

de tópicos. O currículo de Espanhol 3 concentra-se em tópicos de interesse cultural, como viajar pelo mundo de língua espahola. A 

importância do esporte, música, dança para a cultura espanhola e viajar pelo mundo da língua espanhola.  

 

Espanhol IV 453 - 4 créditos 

Honras - 9ª à 12ª séries - Pré-requisito: Espanhol III 

O alvo de proficiência para essa aula é intermediário médio 

Os alunos neste nível explorarão a cultura latino-americana e espanhola por meio do uso da mídia e de outras fontes. Neste nível, os 

alunos são capazes de lidar com sucesso com uma variedade de tarefas comunicativas em situações sociais diretas. Os alunos 

entendem as ideias principais e identificam detalhes importantes de textos escritos por falantes nativos para falantes nativos que eles 

leem, ouvem ou visualizam. Os alunos podem escrever mais extensivamente sobre tópicos familiares. O currículo de espanhol 4 

enfoca os tópicos da vida na escola, trabalho, comportamentos ecologicamente corretos e viagens por parques naturais. 

 

Espanhol V 454 - 4 créditos 

Honra - séries 10-12 - Pré-requisito: Espanhol IV 

A meta de proficiência para esta classe é intermediário médio 

Neste nível de proficiência linguística, os alunos desenvolvem habilidades para expressar ideias enquanto discutem literatura, história 

e eventos atuais. Eles se comunicam usando mensagens de frases e parágrafos mais fluidas. Os alunos compreendem as ideias 

principais, identificam detalhes importantes e inferem informações dos materiais autênticos que lêem, ouvem ou visualizam. A 

competência comunicativa e cultural dos alunos é desenvolvida à medida que eles se envolvem em tarefas interpretativas, 

interpessoais e de apresentação de nível intermediário-alto. O currículo de Espanhol 5 concentra-se em tópicos de História, Arte e 

Literatura, como a inovação na civilização asteca e inca; invenções e inventores; aspectos inovadores do trabalho de Picasso; e 

inovação na obra literária El Lazarillo de Tormes. 

 

Espanhol para faculdade e carreira (espanhol VI) 456 - 4 créditos 

Honra - séries 10-12 - Pré-requisito: Espanhol V 

A meta de proficiência para esta classe é Intermediário Alto 

Os alunos que fizerem este curso serão apresentados a tarefas que enfrentariam se estivessem morando, estudando ou trabalhando em 

um país de língua espanhola. Os alunos usarão suas habilidades linguísticas para ler textos autênticos, ouvir fontes autênticas, assistir a 

vídeos autênticos, se envolver em conversas da vida cotidiana com amigos, interpretar situações complicadas que podem enfrentar 

quando vivem e trabalhar no exterior, compartilhar histórias sobre experiências pessoais e compartilhar seus opiniões e pontos de 

vista. 

 

Colocação Avançada em Espanhol 975 - 4 Créditos 

Colocação Avançada - série 10-12 - Pré-requisito: Espanhol V 

A meta de proficiência para esta classe é Intermediário Alto 

Os alunos que optarem por este curso deverão fazer o Teste de Colocação Avançada de Língua Espanhola. Os alunos participam de 

um programa de colocação avançada que faz parte de um programa nacional de cursos de nível universitário e exames para alunos do 

ensino médio. Este curso pretende oferecer um desafio e uma oportunidade para que alunos dedicados trabalhem com mais 

profundidade e independência do que na maioria dos cursos do ensino médio. Habilidades interpretativas, interpessoais e de 

apresentação avançadas são necessárias e aprimoradas. Os alunos são convidados a participar neste curso com base nas 

recomendações de professores de espanhol e níveis de aproveitamento anteriores em cursos ou testes de espanhol. O currículo de 

espanhol da AP se concentra nos tópicos de desafios globais, ciência e tecnologia, vida contemporânea, famílias e comunidades e 

beleza e estética. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Espanhol Avançado para Falantes de Herança 1 462 - 4 Créditos 

Honras - série 8 - Ano completo - Pré-requisito: Nível de proficiência de Falar Intermediário Médio 

Este curso tem como objetivo apoiar os falantes de espanhol de herança enquanto continuam a desenvolver habilidades de 

alfabetização nos modos de comunicação interpretativa, interpessoal e de apresentação. Os alunos usarão suas habilidades linguísticas 

para expandir sua compreensão da literatura, história e culturas do mundo de língua espanhola. 

 

Espanhol Avançado como Lingua de Herança II 463 - 4 créditos 

Honras - 9ª série - Ano completo - Pré-requisito: Espanhol avançado para palestrantes Heritage I 

Este curso tem como objetivo apoiar falantes de espanhol de herança enquanto eles continuam a desenvolver habilidades de 

alfabetização nos modos de comunicação interpretativo, interpessoal e de apresentação. Os alunos se concentrarão no uso da 

linguagem em contextos formais e na interpretação de textos complexos. Os alunos usarão suas habilidades no idioma para expandir 

sua compreensão da literatura, história e culturas do mundo de língua espanhola. 

 

Português IA 427 - 4 créditos 

Acadêmico - Séries 8-12 

A meta de proficiência para esta classe é alta 

Este é um curso para alunos que estão começando a aprender português. Os alunos são apresentados às culturas das comunidades de 

língua portuguesa à medida que desenvolvem as habilidades para se comunicarem sobre si próprios e o mundo ao seu redor usando 

frases, frases e expressões simples. Eles expandem sua competência comunicativa e cultural nesta classe, envolvendo-se em tarefas 

interpretativas, interpessoais e de apresentação em nível de novato. Os tópicos de estudo incluem uma unidade introdutória sobre o 

idioma e as rotinas da sala de aula de português, a Floresta Amazônica, pessoas famosas de comunidades de língua portuguesa e as 

férias ideais. No final desta unidade curricular, os alunos serão recomendados para Português 1B ou Português 2. 

 

Português IB 429 - 4 Créditos 

Acadêmico - Séries 8-12 - Pré-requisito: Português IA ou pelo menos2 2 anos de português na escola média 

A meta de proficiência para esta classe é alta 

Este é um curso de remediação para estudantes que já fizeram o curso de português, mas não alcançaram o nível de proficiência 

necessário para o português 2. Neste curso os alunos continuam a desenvolver as habilidades de comunicação sobre si mesmos e sobre 

o mundo ao seu redor, usando frases, frases e expressões simples. Eles desenvolvem sua competência comunicativa e cultural nesta 

classe através de tarefas interpretativas, interpessoais e de apresentação. Os tópicos de estudo incluem escolas ao redor do mundo, 

amigos e família, comida e o que vestir. 

 

Português II 408 - 4 créditos 

Acadêmico - 8ª à 12ª séries - Pré-Requisito: Português 1A, 1B ou recomendação do professor 

A meta de proficiência para esta classe é Intermediário Baixo 

Neste curso, os alunos interagem com uma variedade de fontes de informação produzidas por falantes nativos para falantes nativos. Os 

alunos comunicam informações pessoais básicas, preferências e necessidades imediatas em português. Os alunos fazem perguntas e 

conversam usando perguntas simples. Os tópicos de estudo incluem identidade, rotinas diárias, vida em comunidade e desafios e 

possibilidades de vida no futuro. 

 

Português III 437 - 4 créditos 

Acadêmico - 9ª a 12ª séries - Pré-requisito: Português II 

A meta de proficiência para esta classe é Intermediário médio 

Em Português III, os alunos continuam a desenvolver sua competência comunicativa interagindo oralmente e por escrito uns com os 

outros, entendendo mensagens orais e escritas e fazendo apresentações orais e escritas em Português. Eles se comunicam sobre uma 

variedade de tópicos, usando estruturas mais complexas. Eles compreendem as idéias principais dos materiais autênticos que ouvem e 

lêem e são capazes de identificar detalhes significativos quando os tópicos são familiares. Os alunos trocam informações sobre uma 

variedade de tópicos. O currículo do português 3 se concentra em tópicos de interesse cultural como a história da alimentação e sua 

importância nas culturas de língua portuguesa, a importância dos esportes, da música e da dança para as culturas de língua portuguesa, 

e as viagens no mundo lusófono.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Português IV 451 - 4 créditos 

Honras - 9ª à 12ª séries - Pré-requisito: Português III 

A meta de proficiência para esta classe é intermediário médio 

Os alunos neste nível irão explorar a cultura da língua portuguesa através do uso de mídia e outras fontes. Neste nível, os alunos são 

capazes de lidar com sucesso com uma variedade de tarefas comunicativas em situações sociais diretas. Os alunos entendem as ideias 

principais e identificam detalhes importantes de textos escritos por falantes nativos para falantes nativos que eles leem, ouvem ou 

visualizam. Os alunos podem escrever mais extensivamente sobre tópicos familiares. O currículo de português 4 enfoca os tópicos da 

vida na escola, trabalho, comportamentos ecológicos e viagens por parques naturais. 

 

Português V 457 - 4 créditos 

Honras - séries 10-12 - Pré-requisito: Português IV 

Para o ano letivo de 2022-23, a meta de proficiência para esta classe é Intermediário Médio 

Neste nível de proficiência linguística, os alunos desenvolvem habilidades para expressar ideias enquanto discutem literatura, história 

e eventos atuais. Eles se comunicam usando mensagens de comprimento de frase e de parágrafo mais fluidas. Os alunos compreendem 

as ideias principais, identificam detalhes importantes e inferem informações dos materiais autênticos que lêem, ouvem ou visualizam. 

A competência comunicativa e cultural dos alunos é desenvolvida à medida que eles se envolvem em tarefas interpretativas, 

interpessoais e de apresentação de nível avançado. O currículo do Português 5 concentra-se em temas de Ciências Sociais e Arte, 

como papéis de gênero e Movimento Sufragista; invenções e inventores; aspectos inovadores da arte portuguesa e brasileira nos 

séculos XX e XXI; e a Revolução Democrática Portuguesa de 1974. 

 

Português para a faculdade e carreira (Português VI) 460 - 4 créditos 

Honras - séries 10-12 - Pré-requisito: Português V 

Para o ano escolar de 2022-23 A  meta de proficiência para esta classe é Intermediário Alto 

Os alunos que fizerem este curso serão apresentados a tarefas que enfrentariam se estivessem morando, estudando ou trabalhando em 

um país de língua portuguesa. Os alunos usarão suas habilidades linguísticas para ler textos autênticos, ouvir fontes autênticas, assistir 

a vídeos autênticos, se envolver em conversas da vida cotidiana com amigos, interpretar situações complicadas que podem enfrentar 

quando vivem e trabalhar no exterior, compartilhar histórias sobre experiências pessoais e compartilhar seus opiniões e pontos de 

vista. 

 

Português avançado como Língua de Herança I 461 - 4 créditos 

Honras - 8ª série - Ano completo - Pré-requisito: Proficiência de fala de um nível intermediário 

Este curso tem como objetivo apoiar os falantes de português que continuam a desenvolver competências de literacia nos modos de 

comunicação interpretativo, interpessoal e de apresentação. Os alunos usarão suas habilidades no idioma para expandir sua 

compreensão da literatura, história e culturas do mundo de língua portuguesa. 

 

Português Avançado como Língua de Herança II 465 - 4 créditos 

Honras - 9ª série - Ano completo - Pré-requisito: Português avançado como Língua de Herança I 

Este curso tem como objetivo apoiar os falantes de português que continuam a desenvolver competências de literacia nos modos de 

comunicação interpretativo, interpessoal e de apresentação. Os alunos se concentrarão no uso da linguagem em contextos formais e na 

interpretação de textos complexos. Os alunos usarão suas habilidades no idioma para expandir sua compreensão da literatura, história 

e culturas do mundo de língua portuguesa. 

 

Português avançado como Língua de Herança III 443 - 4 créditos 

Honras - 10ª série - Ano completo - Pré-requisito: Português avançado como Língua de Herança II 

Este curso tem como objetivo apoiar os falantes de português que continuam a desenvolver competências de literacia nos modos de 

comunicação interpretativo, interpessoal e de apresentação. Os alunos se concentrarão no uso da linguagem oral em contextos formais, 

interpretando textos complexos e criando uma escrita mais sofisticada. Os alunos usarão suas habilidades no idioma para expandir sua 

compreensão da literatura, história e culturas do mundo de língua portuguesa. 

 

Português avançado como Língua de Herança IV 444 - 4 créditos 

Honras - 11ª série - Ano completo - Pré-requisito: Português avançado como Língua de Herança III 

Este curso tem como objetivo apoiar os falantes da língua portuguesa, à medida que continuam a desenvolver competências nos 

modos de comunicação interpretativo, interpessoal e de apresentação. Os alunos se concentrarão no uso da linguagem oral em 

contextos formais, interpretando textos complexos e criando uma escrita mais sofisticada. Os alunos usarão suas habilidades no 



 

 
 

idioma para expandir sua compreensão da literatura, história e culturas do mundo de língua portuguesa. Este curso é especialmente 

recomendado para alunos matriculados no curso de Interpretação Médica, que também desejam seguir a carreira de tradução. 

 

Português avançado como Língua de Herança V 445 - 4 créditos 

Honras - 12ª série - Ano completo - Pré-requisito: Português avançado como Língua de Herança IV 

Este curso tem como objetivo apoiar os falantes da língua portuguesa, à medida que continuam a desenvolver competências nos 

modos de comunicação interpretativo, interpessoal e de apresentação. Os alunos se concentrarão no uso da linguagem oral em 

contextos formais, interpretando textos complexos e criando uma escrita mais sofisticada. Os alunos usarão suas habilidades no 

idioma para expandir sua compreensão da literatura, história e culturas do mundo de língua portuguesa. Este curso é especialmente 

recomendado para alunos matriculados no curso de Interpretação Médica, que também desejam seguir a carreira de tradução. 

 

Interpretação Médica I 470 - 4 créditos 

Honras - 11ª série - Pré-requisito: Recomendação do professor e Nível avançado de português. Os alunos que não tenham alcançado 

um nível avançado de proficiência serão autorizados a fazer a aula se fizerem uma aula de português simultaneamente 

A demanda nacional por profissionais de saúde treinados está aumentando e as profissões da saúde estão em competição com outras 

áreas para jovens recrutas. Este programa ajuda os alunos bilíngues a desenvolver habilidades que os permitirão buscar a interpretação 

da área de saúde como uma profissão futura ou como uma âncora profissional enquanto avançam na faculdade. Neste curso, os alunos 

estudam a ética da interpretação, modos e técnicas e aprimoram suas habilidades de conversão de idioma por meio da prática 

supervisionada de dramatização, estudo pessoal e atividades de laboratório de idiomas. Essas atividades fazem mais do que 

simplesmente preparar os alunos para uma futura carreira, elas também promovem a conscientização individual sobre a saúde e 

estratégias de prevenção de doenças. Os alunos que completam os dois anos do programa de Interpretação Médica e passam no exame 

final no final do segundo ano, recebem um Certificado de Conclusão. 

 

Interpretação Médica II 471 - 4 créditos 

Honras - 12ª série - Pré-requisito: Interpretação Médica I 

Neste curso, os alunos continuam estudando ética, modos e técnicas de interpretação e aprimoram suas habilidades de conversão de 

idioma por meio da prática supervisionada de dramatização, estudo pessoal e atividades de laboratório de idiomas. Durante este curso, 

os alunos expandem os contextos de interpretação para Interpretação Judicial, Escolar e Comunitária. Ao final do programa, os alunos 

que obtiverem em média pelo menos 85% das aulas e forem indicados pelo professor farão o exame final administrado pela Cross 

Cultural Communication Systems. Os alunos que completam os dois anos do programa de Interpretação Médica e passam no exame 

final no final do segundo ano recebem um Certificado de Conclusão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ARTES E REPRESENTAÇÃO 
Ms. Sarah Worrest, Líder das Matérias de Artes e Representação  

Email:  scworrest@hudson.k12.ma.us 

 

Nas Artes Cênicas, os alunos aprendem a CRIAR, EXECUTAR, PRODUZIR e APRESENTAR arte por meio da música instrumental, 

da música vocal e do drama. Os alunos desenvolvem a alfabetização musical e teatral para melhor capacitá-los a se CONECTAR e 

RESPONDER à arte e ao mundo ao seu redor, para se expressar e para aprofundar e enriquecer suas experiências de vida pessoal. 

 

Cursos Oferecidos: 

Drama Electives 

Drama Avançado – Ciclo 1: Atuando 

Drama I - Acadêmica Eletiva 

Drama II - Acadêmica Eletiva 

Oratória - Acadêmica Eletiva 

Performances de músicas eletivas 

Concerto de Banda – Eletivos Acadêmicos 

Performance do Conjunto de Vocal – Eletivos Acadêmicos 

Estudos de músicas eletivas 

Teoria de música – AP (oferecida em anos alternativos, 2024-2025) 

Inciantes para teclado/oficina de guitarra – eletivos acadêmicos 

Teclado intermediário/oficina de guitarra – eletivos acadêmicos  

Bateria - académicos eletivos 

História da Música Popular Americana – eletivos académicos (oferecido em anos alternados 2023-2024) 

Teoria de Múcia I – eletivos académico (oferecidos em anos alternados 2023-2024) 

Composiçào de música através da tecnoogia – eletivas acadêmicas 

 

 

Drama I 857 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 8-12 - Semestre 

Como uma introdução geral ao Teatro, Drama I é uma aula onde os alunos aprenderão fazendo. Por meio de vários projetos de classe, 

os alunos aprenderão o básico para lançar uma peça, criar cenários, fantasias e projetar luzes. Os alunos também aprenderão os 

elementos necessários para criar propriedades, design de som e redação básica de peças. Os alunos devem participar ativamente deste 

projeto e aula baseada no desempenho. 

 

Drama II 860 - 2 Créditos 

Opção Acadêmica - Séries 9-12 - Semestre - Pré-requisito: Drama I, ou por acordo especial com o professor 

Com base no cenário estabelecido em Drama I, Drama II incidirá sobre Representação Básica. Os projetos incluem produções de cena 

onde os alunos irão explorar técnicas de atuação e dispositivos teatrais básicos que incluem análise de personagens e análise de 

roteiro. Os alunos aprenderão o valor da crítica, avaliando tanto o seu próprio como o trabalho dos outros. Os alunos devem trabalhar 

de forma independente e cooperativa nesta classe baseada em desempenho. 

 

Drama Avançado - Ciclo 1: Atuação - 876A/876- 2 ou 4 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Notas10-12 - Ano completo ou Semestre - Pré-requisito: Drama II ou por acordo especial com o professor 

Nota: Este curso pode ser repetido em anos consecutivos 

Neste curso, os alunos intensificarão seu estudo de todos os aspectos do teatro. Durante os três anos de rotação deste curso, nos 

concentraremos especificamente em atuação, redação e direção de peças teatrais. Os alunos também explorarão a história e o propósito 

maior do teatro na sociedade. Os alunos irão comparar eventos históricos, culturais e atuais com inovações teatrais, ler e analisar uma 



 

 
 

variedade de peças de teatro e aprimorar suas habilidades teatrais. Os alunos devem trabalhar tanto de forma independente quanto 

cooperativa nesta aula intensiva baseada em performance. 

 

Discurso Público 874 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 8-12 - Semestre 

Discurso público ajudará a desenvolver o a prática da fala em frente a um público. O objetivo da aula é preparar os alunos para o 

sucesso em situações típicas de falar em público e fornecer-lhes os princípios básicos de organização e pesquisa necessários para 

discursos eficazes. Essa clase incluirá técnicas para diminuir a ansiedade de falar em público, aumentar a confiança, melhorar a 

articulaçãoe a técnica de vocal e o uso de ajuda visual para melhorar a aprensentação. O estudantes devem participar de forma ativa 

neste projeto de sala de aula. 

 

Banda de concerto 873 / 873A - 2 ou 4 créditos 

Eletiva Acadêmica - 8ª a 12ª séries - Ano inteiro ou Semestre 

Este curso está aberto a alunos que tenham experiência anterior em tocar instrumentos de sopro (flauta, oboé, clarinete, saxofone, 

fagote), metais (trompete, trompa, trombone, tuba) ou instrumento de percussão, ou por acordo especial com o instrutor.  

Esta experiência de conjunto instrumental foi projetada para desenvolver a musicalidade individual e de equipe: técnica de execução 

instrumental, entonação e habilidades tonais, habilidades rítmicas e habilidades expressivas / interpretativas. Uma variedade de 

músicas será explorada e tocada ao longo do ano. Os alunos deverão participar de apresentações fora do horário de aula e serão 

notificados das apresentações exigidas com bastante antecedência. Apresentações em concertos anuais de inverno e primavera, 

eventos escolares selecionados, desfiles do Dia dos Veteranos e do Memorial Day, festivais de música e outros eventos especiais 

compõem a programação de apresentações da banda. Os alunos avançados serão incentivados a fazer testes para o distrito central de 

Massachusetts, Massachusetts All-State, e festivais de nível nacional. Os alunos são fortemente encorajados a repetir este curso ao 

longo de sua carreira no ensino médio, já que o estudo da literatura e o foco da técnica mudam a cada ano em uma rotação de cinco 

anos. 

 

Vocal Performance Ensemble 875/875A - 2 ou 4 Créditos 

Eletivo Acadêmico - séries 8-12 - Ano inteiro ou Semestre  

Este curso é aberto a qualquer estudante interessado em cantar músicas de todos os tipos. Os alunos aprenderão a técnica vocal 

correta, habilidades de treinamento de ouvido, teoria de início e de início de canto visual. Música de todos os períodos será executada 

em harmonia de duas e três partes e algumas em cappella. Esta é uma aula baseada em performance: além dos concertos de inverno e 

primavera da HHS, haverá oportunidades para a escola e a comunidade se apresentarem. Os alunos são fortemente encorajados a 

repetir este curso ao longo de sua carreira no ensino médio, pois o estudo da literatura e da técnica muda anualmente.  Este curso 

posiciona os alunos para fazer iniciantes de teclado/guitarra, teoría de música I e composição de música através a tecnología. 

 

Workshop de Teclado Inicial / Guitarra 867 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - séries 8-12 - Semestre 

Este curso é aberto a estudantes interessados em aprender teclado e violão. Os alunos aprenderão habilidades fundamentais de teclado 

e violão, bem como a musicalidade e teoria básica. Os alunos desenvolverão técnicas de prática e performance, habilidades de 

acompanhamento, entonação, habilidades melódicas e rítmicas, e abordagens interpretativas da música enquanto aprendem um 

repertório variado de música em diferentes estilos e de diferentes períodos de tempo. Este curso posiciona os alunos para fazer 

Teclado Intermediário/ Guitarra, Teoria Musical I, Escrita de Canções através da Tecnologia Musical, e Conjunto de Performance 

Vocal. 

 

Teclado Intermediário / Oficina de Violão 878- 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Séries 9-12 - Semestre 

Este curso é aberto a estudantes que tenham concluído o Curso de Iniciação ao Teclado/Guitarra ou com a permissão do instrutor. Os 

alunos desenvolverão as habilidades aprendidas no Workshop de Teclado Inicial/Aula de Violão, trabalhando em seu próprio ritmo 

enquanto aprofundam seus conhecimentos e aplicação da teoria musical, técnicas de performance e musicalidade, enquanto aprendem 

um repertório variado de música em diferentes estilos e de diferentes períodos de tempo. Este curso pode ser repetido devido a sua 

abordagem individualizada. Este curso posiciona os alunos para fazer a Teoria da Música I, a composição através da Tecnologia 

Musical e o Ensemble de Performance Vocal. 

 

 

 

 



 

 
 

Bateria 877 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Séries 8-12 - Semestre 

Você não precisa de experiência prévia para participar desta aula prática de percussão. Os alunos tocarão tambores e outros 

instrumentos de percussão de todo o mundo. Aprenda a fazer parte de uma linha de bateria, toque bateria como uma estrela do rock e 

improvise com suas mãos em uma variedade de instrumentos internacionais. Esta experiência instrumental é projetada para 

desenvolver a musicalidade individual e de equipe, os estudantes desenvolverão técnicas de prática e performance, habilidades 

melódicas e rítmicas, e aprenderão um repertório variado de música em diferentes estilos e de períodos de tempo diferentes. Este curso 

posiciona os alunos para fazer o Curso de Teclado/ Guitarra para Iniciantes, Banda de Concerto, Teoria da Música I, Escrita de 

Canções através da Tecnologia Musical, e Ensemble de Performance Vocal. 

 

Composição de Música através da tecnologia 888 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Séries 8-12 - Semestre 

Você tem idéias para canções com as quais você sempre quis fazer mais? Esta classe é o lugar para fazer isso. Este curso se 

concentrará em melodia e letra, alfabetização musical, forma musical, progressões de acordes, harmonias vocais, desenvolvimento de 

linha de baixo e ritmo. Software para notação musical (como o Noteflight) e composição (como o Sound Trap), ferramentas Web e 

outros aplicativos do Chromebook serão usados. Alunos que já participaram anteriormente de oficina de Teclado/Guitarra, Ensemble 

de Performance Vocal, Banda de Concerto ou Teoria da Música 1 estariam bem equipados para fazer este curso. Este curso também 

posiciona os alunos para estudos adicionais em música. 

 

Teoria da Música I 864 - 2 Créditos (oferecido em anos alternados; próximo oferecido em 2023-2024) 

Eletivo Acadêmico - Séries 9-12 - Semestre 

Este curso foi projetado para apresentar aos alunos os componentes fundamentais da música na tradição tonal ocidental. Os tópicos do 

curso incluem habilidades auriculares (treinamento de ouvido/controle), notação e leitura melódica e harmônica, notação e leitura de 

ritmos, habilidades básicas de piano/ teclado, escala, modo, tríade e construção de acordes, harmonia simples em duas partes, três 

partes e quatro partes, introdução a formas musicais e análise, orquestração, composição e outros tópicos especiais em teoria musical 

conforme o tempo permitir. (Seções deste curso são oferecidas a cada dois anos, ao contrário da Teoria da Colocação Avançada de 

Música) Os alunos que já participaram anteriormente de uma oficina de Teclado/Guitarra, Conjunto de Interpretação Vocal, Banda de 

Concerto, ou Redação de Canções através da Tecnologia Musical, estariam bem equipados para fazer este curso. Este curso posiciona 

os alunos para estudos adicionais em música. 

 

História da Música Popular Americana - 2 Créditos (oferecido em anos alternados; próximo oferecido em 2023-2024) 

Eletivo Acadêmico - Séries 9-12 - Semestre 

A história da música popular americana começa com música folclórica, jazz, rock and roll inicial, e a música da era dos direitos civis e 

protestos (anos 60) continua com cantores/compositores dos anos 70, Bandas Clássicas de Rock e Cabelo, Grunge, Boy Bands e Hip 

Hop. Vamos examinar as questões sociais, políticas e históricas que influenciaram cada estilo. Os alunos aprenderão a diferenciar as 

características de estilo entre cada uma das eras musicais identificadas. O trabalho do curso incluirá escuta ativa, leitura e pesquisa 

sobre a vida dos compositores e contribuições para a história da música. Os alunos também são encorajados a continuar os estudos 

com as eletivas musicais. 

 

Teoria Avançada da Música de Colocação 854 - 4 Créditos  

Colocação Avançada Eletiva - Graus 10-12 - Ano completo (oferecido em 2022-2023)  

Pré-requisito: Teoria da música I, ou por permissão especial do instrutor  

Os tópicos do curso incluem Treinamento Auditivo / Habilidades Auriculares; Composição de uma linha de baixo para uma 

determinada melodia, implicando em harmonia apropriada; Realização de um baixo figurativo. ; Realização da progressão de acordes 

numéricos romanos; Análise de repertório, incluindo estudo de tratamento motivado, exame da interação rítmica e melódica entre 

vozes individuais de uma composição, e análise harmônica de passagens tonais funcionais; Introdução às escalas do século XX, 

estruturas de acordes e procedimentos de composição; Procedimentos baseados em tonalidades de práticas comuns, incluindo: 

harmonia triádica funcional em textura tradicional de quatro vozes (com vocabulário incluindo tons não harmônicos e dominantes 

secundários), relações tonais e modulação de teclas intimamente relacionadas; estrutura de frases e formas pequenas (e. g. binário 

arredondado, ternário simples, tema e variação, estrofa); Introdução à harmonia cromática, técnicas de modulação, relações chave 

distantes, e formas musicais maiores. Os alunos devem se inscrever e fazer o Exame de Teoria Musical AP, oferecido na primavera 

 

 



 

 
 

ARTES VISUAIS 
Mrs. Diane Hoff, Líder das Matérias de Artes Visuais 

Email: dfhoff@hudson.k12.ma.us 

O programa de Artes Visuais da Hudson High School segue os Padrões Nacionais de Artes Visuais e Mídia, oferecendo práticas de 

arte tradicionais e contemporâneas de forma bidimensional e tridimensional. Enquanto experimentam uma variedade de materiais, 

meios, estilos artísticos, técnicas e ferramentas, os alunos exploram maneiras de gerar novas ideias e dar sentido à sua arte. Eles 

aprendem a observar, interpretar, pensar criticamente e refletir sobre sua própria arte, bem como sobre a arte de outras pessoas. 

 

Cursos Oferecidos: 

Arte 1 – Academica Eletiva Cerâmica Avançada - Academica Eletiva 

Arte 2 - Academica Eletiva Fotografia - Academica Eletiva 

Arte 3 - Academica Eletiva Fotografia Avançada - Acadêmica Eletiva 

Arte 4 - Honra Desenho de Moda - Acadêmica Eletiva 

Studio de Arte – Colocação Avançada  Desenho de Têxteis e Construção de Vestuário - Acadêmico 

Eletivo 

Cerâmica - Academica Eletiva  

 

Artes 1 812 - 2 Créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 8-12 - Semestre 

Arte 1 é um curso básico abrangente que abrange todos os fundamentos da arte: desenho, pintura, design, cor, técnica 

Aplicações, impressão e uma variedade de mídias. 

 

Artes 2 822 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - 9ª a 12ª séries - Semestre - Pré-requisito: Artes 1 

O Artes 2 expande a base de conhecimento dos elementos e princípios de design aprendidos no Art 1. Os alunos aumentarão seu grau 

de competência em técnica e materiais e serão apresentados a formas mais complexas de estilo artístico e mídia. 

 

Artes 3 832 - 4 créditos, ano completo 

Eletiva Acadêmica – Séries 10-12 - Pré-requisitos: Artes 1 e Artes 2 

Este curso de um ano oferece uma base sólida em desenho e pintura usando mídias em preto e branco e coloridas. O assunto abordado 

incluirá representação visual da vida; desenho de figuras e desenhos de naturezas mortas serão explorados. Sombreamento, 

perspectiva e técnicas mais avançadas serão ensinadas. Serão usados carvão, pastel, caneta e tinta e outros meios. Os alunos 

produzirão obras de arte de qualidade que podem ir para um portfólio de faculdade do último ano. 

 

Artes 4 843 - 4 Créditos 

Opção de Honra - Séries 11-12 - Pré-requisitos: Artes 1, Artes 2 e Artes 3 

Este curso é projetado para estudantes que têm uma base sólida nos cursos de arte seqüenciais acima. Ensina um nível avançado de 

teoria e prática no processo criativo. Serão utilizados vários meios de comunicação. Os alunos vão criar um corpo de trabalho 

adequado para uma carteira de entrada da faculdade. Esta classe é recomendada para qualquer aluno que tenha demonstrado força nas 

artes visuais. Os alunos não precisam se candidatar a faculdades de arte para fazer este curso. 

 

Colocação Avançada Studio Arte 829 - 4 Créditos Ano inteiro 

Opção de Colocação Avançada - Séries 11-12 - Pré-requisito: Arte 3 e, de preferência, Arte 4 e / ou aprovação do professor 

AP Studio Arte estabelece um padrão nacional para o desempenho nas artes visuais que contribui para o papel significativo que as 

artes desempenham em ambientes acadêmicos. Esta classe incentiva a investigação criativa, bem como sistemática de questões 

formais e conceituais. Ele enfatiza tornar a arte como um processo contínuo que envolve o aluno na tomada de decisão informada e 

crítica. O curso ajuda os alunos a desenvolver habilidades técnicas e familiariza-los com as funções dos elementos visuais. AP Studio 



 

 
 

Are vai incentivar os alunos a se tornar pensadores independentes que contribuirão inventiva e criticamente para a sua cultura através 

da realização de arte. O trabalho realizado na AP Studio Artet deve refletir essas três áreas de preocupação: qualidade, concentração e 

amplitude. As concentrações são individuais para cada aluno. Por favor veja o website de classes AP para mais informações em 

Design 2D ou Desenho. 

 

Cerâmica 820 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Séries 9-12 - Semestre 

Os alunos aprenderão técnicas de construção à mão e produzirão objetos funcionais e esculturais. Os estudantes explorarão as 

capacidades da argila com foco na união e suavização cuidadosas. Argila de alto-fogo e esmaltes serão utilizados. 

 

Cerâmica Avançada 828 - 2 Créditos 

Eletivo Acadêmico - Graus 10-12 - Semestre - Pré-requisito: Olaria 820 

Nota: O curso pode ser realizado em semestres consecutivos 

Os alunos desenvolverão as habilidades e técnicas aprendidas na aula anterior de cerâmica e serão apresentados a tarefas mais 

complexas. A construção à mão será uma parte importante desta aula e o lançamento de rodas será introduzido. Este curso abrangerá a 

centralização, abertura, levantamento e acabamento de cilindros, taças, vasos e outros objetos funcionais. Este curso poderá ser 

ministrado durante semestres consecutivos. Os alunos assumirão maior rigor. 

 

Fotografia 817 - 2 créditos  

Acadêmico Eletiva - Séries 10-12 - Semestre 

Este curso é uma introdução à fotografia em preto e branco. Os alunos usarão uma variedade de materiais, começando com programas 

como câmeras de pinhole e câmeras de 35mm com filme, Instagram, mídia social, e formatos digitais. Os alunos se concentrarão na 

composição da fotografia, na tomada de fotos e nos estudos em design e contraste de artista. Uma variedade de fotógrafos será 

estudada. Os alunos vão atirar filme, aprender a desenvolver seu próprio filme e vai trabalhar na câmara escura com um ampliador 

para criar impressões. Nesta aula, as habilidades fotográficas do aluno se expandirão ao longo do semestre, experimentando diferentes 

formas de trabalho dentro e fora da câmara escura. Os alunos vão criar projetos de fotografia baseada em métodos alternativos de 

fotografia com iPads, smart fones e mídia digital. Os alunos terão a oportunidade de desenvolver um portfólio de fotografia de seu 

trabalho e terão a chance de se expressar criativamente através dos métodos e técnicas da fotografia. Os alunos da classe têm a 

capacidade de passar para a AP Studio Arte no futuro se eles gostariam de avançar seus estudos em fotografia. 

 

Fotografia Avançada 818 - 2 créditos  

Acadêmico Eletiva - Séries 10-12 - Semestre 

Pré-requisito: Fotografia 817 

Este curso é uma continuação de Fotografia. Os estudantes focalizarão na composição da fotografia, na tomada da imagem, e nos 

estudos no projeto e no contraste do artista. Umas variedades de fotógrafos serão estudadas. Os alunos vão filmar e trabalhar na 

câmara escura com um ampliador para criar impressões. Nesta aula, as habilidades fotográficas do aluno se expandirão ao longo do 

semestre, experimentando diferentes formas de trabalho dentro e fora da câmara escura. Exemplos do que vamos criar são exposições 

duplas, vinhetas, composições surrealistas, processos alternativos com o ampliador, trabalho em papel maior, bem como trabalho em 

obras de arte alternativas baseadas em habilidades de fotografia. Os alunos terão a oportunidade de desenvolver um portfólio de 

fotografia de seu trabalho e terão a chance de se expressar criativamente através dos métodos e técnicas da fotografia. Os alunos irão 

explorar usando telefones celulares, mídia digital e outras tecnologias multimídia como uma ferramenta na tomada de fotografias. Os 

alunos da turma têm a capacidade de passar para o AP Estúdio de Arte: 2D Design em seu último ano. 

 

Desenho de Moda 837 - 2 Créditos 

Acadêmico Eletiva - Séries 9 - 12 – Semestre 

Anteriormente: Introdução à Design de Moda Criativo 

Este curso baseado em projetos explora a indústria do design de moda. Os alunos ganharão experiência no desenvolvimento de 

habilidades necessárias como projetista de tendências, estilista pessoal, ilustrador de moda e estilista. Os alunos analisarão as coleções 

dos estilistas enquanto aprendem sobre o passado, tendências atuais e previstas. Através de projetos práticos, os estudantes 

desenvolverão habilidades na ilustração de figuras e vestuário, produzirão quadros de tendências e coleções de moda plana usando 

CAD (desenho apoiado por computador). Os alunos traduzirão os projetos em três dimensões com materiais não tradicionais. 

 

 

 



 

 
 

Desenho de Têxteis e Construção de Vestuário 839 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - 9ª a 12ª séries - Semestre - Pré-requisito: Introdução ao Design de Moda Criativo 837 

Anteriormente: Design de Moda Criativo Avançado 

Este curso baseado em projetos é para estudantes interessados em explorar a indústria de design de moda e desenvolver habilidades 

que são necessárias nas áreas de um designer têxtil, artista de fibras e designer de moda.  Os alunos irão transformar tecidos e peças de 

vestuário através de projetos. Eles desenvolverão habilidades em bordados, serigrafia e construção de roupas usando padrões 

comerciais e máquinas de costura. Nenhuma experiência prévia em costura é necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDUCAÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS 
Mrs. Jeannie Graffeo, Líder das matérias de Educação da Primeira Infância 978-567-6250 ramal 10152 

Email: jgraffeo@hudson.k12.ma.us 

 

Cursos acadêmicos eletivos são oferecidos em crescimento e desenvolvimento infantil e uma oportunidade para uma carreira em 

educação e cuidado infantil. Por meio dos cursos de Educação Infantil I e II, os alunos participam de estudos presenciais e de um 

programa de estágio. Para preparar os alunos para trabalhar na Educação e Cuidado Infantil (EEC), os alunos desenvolvem uma base 

de conhecimento para crianças de 3-5 anos usando os Padrões Nacionais e as Categorias de Estudo do Departamento de Educação e 

Cuidado Infantil de 2017 (MA Dept. EEC) na sala de aula e na prática. O programa de estágio é conduzido em lugares como Pré-

escola e jardim nas Escolas Públicas de Hudson (HPS) e em creches / pré-escolas na região de Hudson que formaram uma 

colaboração. Outras colocações não são uma opção para os alunos buscarem suas horas de estágio. Por meio da experiência de estágio, 

os alunos trabalharão com crianças de 3 a 5 anos para completar seu requisito de 150 horas e cumprir os requisitos do Departamento 

de MA. Após a graduação na Hudson High School, a conclusão dos 3 cursos da Primeira Infância e requisitos associados com uma 

média B ou melhor, os alunos terão a oportunidade de se inscrever para a certificação no departamento de EEC de MA. 

 

Os alunos ou suas famílias precisarão fornecer transporte exclusivo para ida e volta dos locais de estágio fora do campus. 

 

Acordo de Articulação: Alunos que concluem e são aprovados em Crescimento e Desenvolvimento Infantil (Curso 869), Educação 

Infantil I (Curso 893) e Educação Infantil II (Curso 894) com nota final mínima de B- e que mantêm GPA mínimo de 2,0 são elegíveis 

para receber 3 créditos eletivos para Educação Infantil (ECE888) por meio do Quinsigamond Community College. 

 

Ofertas de cursos: 

Crescimento e Desenvolvimento Infantil – Acadêmica 

Eletiva 

Educação Infantil II - Acadêmica Eletiva 

Educação Infantil I - Acadêmica Eletiva  

 

Crescimento e Desenvolvimento da Criança 869 - 4 Créditos 

Eletiva Academica – Séries 9 - 12 

Este curso engloba o estudo da criança em desenvolvimento desde o nascimento até a idade de doze anos. Desenvolvimentos emocionais, 

físicos, sociais e intelectuais são considerados simultaneamente. Como resultado deste estudo, o aluno deve não só ter uma melhor 

compreensão da criança, mas também ter um fundo fundamental para a paternidade. Este é o primeiro de 3 cursos necessários para o 

caminho do Departamento EEC de MA. 

 

Educação Infantil I 893 - 4 Créditos 

Opção Acadêmica - Séries 10 - 12 - Pré-requisito: Os alunos devem ter concluído e aprovado com no mínimo B em  Crescimento e 

Desenvolvimento da Criança, e passar por uma verificação de antecedentes do CORI e / ou pode ser necessário obter as impressões 

digitais. Este curso pode ser feito com a permissão do Instrutor da Primeira Infância 

A Educação Infantil I é um programa de estudo de campo oferecido a alunos do segundo e terceiro anos para o caminho de 

certificação do MA Dept. of EEC. O curso também pode ser feito por idosos; no entanto, os idosos não se qualificarão para o caminho 

de certificação. Os alunos e famílias fornecerão transporte exclusivo da escola e do local. 

O conceito de educação pré-escolar e desenvolvimento de crianças de 3 a 5 anos são estudados em sala de aula durante a aplicação de 

habilidades em um estágio. Os alunos trabalharão em sites PreK-K nas Escolas Públicas de Hudson ou em pré-escolas / creches na 

região de Hudson que colaboram com as Escolas Públicas de Hudson. Para preparar os alunos para trabalhar em Educação e Cuidados 

na Primeira Infância, os alunos começarão a desenvolver uma base de conhecimento para crianças de 3 a 5 anos de idade e terão 

oportunidades de compartilhar experiências de aprendizagem com colegas por meio de experiências em sala de aula enquanto eles 

também estagiam na área. Os alunos participarão de cuidados de rotina, atividades lúdicas, incluindo show de fantoches, planejamento 

de programas e ambientes, implementação de práticas de gerenciamento de sala de aula, promoção da saúde e segurança infantil e 

implementação de políticas de cuidados infantis. Os alunos podem ser solicitados a preencher um CORI para cada local de trabalho. 

No caso de uma creche / escola exigir uma verificação de antecedentes adicionais (ou seja, impressão digital), essas taxas serão de 



 

 
 

responsabilidade do aluno e não das Escolas Públicas de Hudson. O programa de estágio é uma experiência semelhante ao emprego. 

Portanto, os alunos são responsáveis por seguir os procedimentos e expectativas do Manual do Colaborador da creche / escola. 

 

Educação Infantil II 894 - 4 créditos 

Eletiva Acadêmica - 12ª série - Pré-requisito: Os alunos devem ter concluído e ser aprovado na Educação Infantil I com pelo menos 

um B, podem passar por uma verificação de antecedentes do CORI e / ou podem ser solicitadas as impressões digitais. Os alunos 

deverão providenciar seu próprio transporte para os locais de estágio fora do campus. 

A Educação Infantil II é um programa de estudo de campo oferecido a idosos. Este curso é o próximo nível para ECE I e é uma 

continuação do estágio estabelecido e é o curso final para o caminho de licença do Departamento de MA do EEC (ver descrição acima 

ECE I). Os alunos participarão de cuidados de rotina, atividades lúdicas, manipulativos e aprender a planejar e implementar planos de 

aula em todas as áreas de conteúdo conectadas às diretrizes e padrões estaduais de pré-escola. Os alunos podem ser solicitados a 

preencher um CORI para cada local de trabalho. No caso de uma creche / escola exigir uma verificação de antecedentes adicionais (ou 

seja, impressões digitais), as taxas associadas serão de responsabilidade do aluno e não do HPS. O programa de estágio é uma 

experiência semelhante ao emprego. Portanto, os alunos são responsáveis por seguir os procedimentos e expectativas do Manual do 

Funcionário da creche / escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA 
Mrs. JeannieGraffeo, Responsável pelas matérias de Educação Infantil e Bem-Estar 978-567-6250 ramal 10152 

Email: jgraffeo@hudson.k12.ma.us 

 

Declaração de missão do bem-estar: O Departamento de Bem-Estar das Escolas Públicas de Hudson capacita cada aluno a adquirir 

habilidades baseadas em evidências para saúde e bem-estar para toda a vida. Os alunos demonstrarão compreensão deste conteúdo e 

desenvolverão conhecimentos sobre saúde, autogestão, promoção e defesa. Guiado pelas Estruturas Estaduais de Saúde de 

Massachusetts e pelos Padrões Nacionais de Educação em Saúde e Educação Física, este programa abrangente oferece um ambiente 

de aprendizagem seguro que respeita a diversidade de todos os indivíduos. O programa de bem-estar fornece a cada aluno pensamento 

crítico, habilidades sociais / emocionais e de resolução de problemas que ajudarão a compreender a importância do bem-estar e sua 

responsabilidade para com sua comunidade. 

 

Cursos Oferecidos: 

Bem-Estar 8: Boa-Forma & Conceitos de Saúde para a 

Puberdade - Academica 

Bem-Estar 12: Práticas Individuais de Boa-Forma & 

Estratégias de Saúde para a Vida Toda - Academica 

Bem-Estar 9: Boa-forma Individual para toda a vida & 

Estratégias de Saúde para Jovens - Academica 

Princípios do Bem-estar 8, 9, & 10 - Acadêmico 

Bem-Estar 10: Atividades Cooperativas, Competitivas & de 

Realce da Saúde Física & Conceitos de Relacionamentos - 

Academica 

Princípios do Bem-estar 11 & 12 - Acadêmico 

Bem-Estar 11: Atividades de Aventura, Condicionamento 

Avançado e Fazendo Decisões Saudáveis – Academica 

Atenção Plena e Movimento – Eletiva Academica 

 

Todos os cursos de bem-estar de nível superior fornecem conceitos e temas em: Bem-estar; Relações Antibullying e Saudáveis; 

Aprendizagem Social /Emocional; Terapia Dialética Comportamental (DBT); Distúrbios de Uso de Substâncias; Fitness; Iniciativas de 

Grupo; Dança/Atividades Rítmicas; Conexões Mente-Corpo-Espírito. Com base nos dados da Pesquisa Metro-West sobre Saúde do 

Adolescente e das Normas Nacionais, o currículo é planejado para desenvolvimento nas áreas de conteúdo de Bem-estar: Tomada de 

decisões; Anatomia e crescimento humano; Relacionamentos; Jogos e Esportes; Áreas de Fitness direcionadas. 

Bem-Estar 8: Conceitos Gerais de Saúde e Boa Forma para a Puberdade 010  

Acadêmico - 8ª Série - Semestre 

O componente de educação física deste curso de bem-estar incluirá exercícios de construção de equipes, iniciativas de grupo, 

aprendizagem cooperativa, jogos de rede e movimento rítmico. O componente de saúde basear-se-á em conceitos introduzidos durante 

o ensino médio que impactam os membros da comunidade, incluindo: estratégias anti-bullying, relacionamentos saudáveis, estresse e 

redução de estresse, doenças transmissíveis e não transmissíveis, consciência sobre drogas, higiene e reprodução. Os conselheiros da 

escola extenderão o aprendizado com 3 classes na gerência do stress, aprendizagem e produtividade. 

 

Bem-Estar 9: Boa-forma Individual para toda a vida & Estratégias de Saúde para Jovens 011 - 2 Créditos  

Acadêmica - 9ª Série - Semestre 

Neste curso, os alunos vão aprender técnicas básicas de redução de estresse e treinamento de resistência. Os alunos também 

experimentarão iniciativas de grupo, time / linha e jogos territoriais. No componente de saúde, os alunos aprenderão sobre aspectos 

individuais e de grupo de nutrição, saúde do consumidor e saúde mental. (Os conselheiros escolares extenderão o aprendizado com 4 

classes na saúde mental, forças pessoais e intereses, exploração de carreira e planejamento acadêmico) 

 

Bem-Estar 10: Atividades Cooperativas, Competitivas & de Realce da Saúde Física & Conceitos de Relacionamentos 012 - 2 créditos 

Acadêmica – Série 10 - Semestre 

Os alunos participarão de esportes coletivos tradicionais e também de atividades físicas individuais. Os alunos desenvolvem práticas 

de relaxamento guiadas como parte do tema Corpo-Mente-Espírito da educação física e se envolvem em danças ao longo das décadas. 

No componente de saúde da classe, os alunos farão a aula do CPR – Resussitação Cardio-Pulmonar e serão certificados no mesmo 



 

 
 

onde concentrarão na prevenção de doenças e nos sistemas do corpo e aprenderão a construir relações de saúde por meio da 

compreensão dos desafios familiares. (Os conselheiros escolares estenderão o aprendizado com 4 aulas sobre exploração e preparação 

para a carreira e literatura financeira, inventarios de interesse (Myers-Briggs, Holland’s code), envolvimento exra-curricular, presença 

de mídia social e feira reality. Perfis de carreira e Reality Fair / construção de currículo.) 

 

Bem-Estar 11: Atividades de Aventura, Condicionamento Avançado e Fazendo Decisões Saudáveis 013 - 2 créditos Acadêmico - 11º 

ano - Semestre 

O componente de educação física deste curso proporcionará aos alunos oportunidades para atividades de aventura em equipes internas 

e externas, Treinamento de Resistência Física Parte II, Ginástica Rítmica e Técnicas de Redução de Estresse. No componente saúde, 

os alunos aprenderão mais sobre relacionamento interpessoal e ciências do consumidor; identidade sexual e doenças; tabaco; álcool; e 

outras drogas. Os conselheiros escolares estenderão o aprendizado com 3 classes: opções após o ensino médio, início de preparo para 

o planejamento do college e cuidar de si mesmo. 

 

Bem-Estar 12: Práticas Individuais de Boa-Forma & Estratégias de Saúde para a Vida Toda 014 - 2 Créditos  

Acadêmica – Série 12 - Semestre 

Os alunos do componente de educação física desta classe aumentarão sua compreensão das várias maneiras de se manter ativo e 

saudável após o ensino médio. O conteúdo incluirá iniciativas de grupo, dança interpretativa e atividades vitalícias. Na área da saúde, 

os alunos se concentrarão em reduzir o estresse e a gestão do tempo e ampliar o aprendizado da reprodução humana e das DSTs. Os 

alunos terão uma oportunidade de serem recertificados em CPR. (Os conselheiros escolares extenderão o aprendizado com 3 classes: 

processo de inscrição na faculdade, consttrução do resumé e transição após a High School). 

  

Princípios do Bem-estar 8-10 017- 2 Créditos 

Acadêmico - Séries 8, 9, & 10 - Semestre 

Neste curso, os alunos aprenderão conteúdo em pequenos grupos apropriados para o desenvolvimento e se envolverão nas áreas de 

Bem-estar através da Educação para a Saúde no Antibullying e Relacionamentos Saudáveis; Aprendizagem Social/Emocional; Terapia 

de Comportamento Dialético (DBT); Anatomia e Crescimento Humano; Distúrbios de Uso de Substâncias; e Tomada de Decisões. O 

curso fornecerá conteúdo nas áreas de Bem-Estar através da Educação Física em Fitness; Iniciativas de Grupo; Dança/Atividades 

Rítmicas; Conexões Mente-Corpo-Espírito; e Jogos e Esportes. 

 

Princípios do Bem-estar 11-12 018 - 2 Créditos 

Acadêmico - Séries 11 e 12 - Semestre 

Neste curso, os alunos aprenderão conteúdo em pequenos grupos apropriados para o desenvolvimento e se envolverão nas áreas de 

Bem-estar através da Educação para a Saúde no Antibullying e Relacionamentos Saudáveis; Aprendizagem Social/Emocional; Terapia 

de Comportamento Dialético (DBT); Anatomia e Crescimento Humano; Distúrbios de Uso de Substâncias; e Tomada de Decisões. O 

curso fornecerá conteúdo nas áreas de Bem-Estar através da Educação Física em Fitness; Iniciativas de Grupo; Dança/Atividades 

Rítmicas; Conexões Mente-Corpo-Espírito; e Jogos e Esportes. 

 

Mente Plena e Movimento 015 - 2 créditos 

Eletiva Acadêmica - Séries 11-12 - Semestre 

Este curso cobrirá o conhecimento básico, atitudes e concentração necessários para que o corpo e a mente se beneficiem dos 

exercícios de atenção plena e movimento. Flexibilidade, equilíbrio e alinhamento corporal farão parte de cada sessão de exercícios. Os 

alunos praticarão as habilidades de técnicas adequadas de respiração / relaxamento como uma forma de gerenciamento do estresse. 

 

 

 

 

 



 

 
 

                      PROGRAMAS ESPECIAIS 
 Ms. Lisa Nims, Vice Coordenadora de Avaliação da Educação Especial & Serviços, 978-567-6100 ramal 42134 

Email: lanims@hudson.k12.ma.us 

 

Os alunos que precisam de instrução especializada acessam o currículo da escola de várias maneiras, dependendo das necessidades 

individuais do aluno. Isso inclui o acesso a um currículo modificado dentro das classes regulares, bem como a instrução especializada 

em classes substancialmente separadas que são voltadas para melhorar as habilidades básicas, habilidades para a vida e passar no 

MCAS enquanto se concentra no programa de educação individualizada do aluno (IEP). O departamento de educação especial da 

Hudson High School utiliza e segue os padrões estaduais de Massachusetts Frameworks e Common Core of Learning. As 

modificações são determinadas durante o processo de reunião da equipe de Educação Especial e são projetadas para atender às 

necessidades de alunos individuais relacionadas à deficiência. Os alunos recebem esses diferentes serviços com base em sua 

elegibilidade e conforme escrito em seu IEP. 

 

Ofertas de cursos 

Intervenção na Leitura - Academica EUA e História Mundial – pesquisa -  acadêmica 

Suporte Acadêmico - Academica Princípios de Álgebra – académico 

Princípios de Algebraico Geométrico – Acadêmico 

Princípios de Algebra Intermediária – Acadêmico 

Princípios de Consumidores de Matemática - Acadêmico 

 Princípios em Biologia - Acadêmico 

 

Intervenção de Leitura 198 - 4 Créditos  

Acadêmica Eletiva - Séries 8 - 12 - Ano Completo 

A Intervenção de Leitura é uma disciplina eletiva ministrada por um professor de educação especial para alunos da 8ª à 12ª série que 

tenham sido identificados como necessitando de um programa de leitura de desenvolvimento. Os alunos são designados para o curso 

eletivo como parte do processo do Plano de Educação Individualizada (IEP). 

 

Suporte Acadêmico 197 - 4 Créditos  

Acadêmica – Séries 8-12 - Ano Completo 

O Apoio Acadêmico é uma disciplina eletiva ministrada por um professor de educação especial para alunos da 8ª a 12ª série. O 

objetivo desta turma é ensinar aos alunos habilidades compensatórias, organizacionais planejamento de transição, compreensão da 

incapacidade do aluno para aumentar sua habilidade de autodefesa. Este curso utiliza uma variedade de estratégias para ajudar os 

alunos com tarefas de organização, dividindo projetos de longo prazo, adquirindo habilidades básicas e aumentando fluência, 

vocabulário e compreensão dependendo das necessidades individuais do aluno. Os alunos vão aprender habilidades que lhes permitam 

alcançar o sucesso acadêmico, recebendo instrução em um ambiente de aprendizagem de apoio. Os alunos receberão apoio acadêmico 

e aprenderão estratégias apropriadas que os ajudarão a ter sucesso em todo o currículo. Os alunos são designados para esta Eletiva 

como parte do processo do Programa de Educação Individualizada (IEP). A aula é limitada a 8 alunos. 

 

Literatura e Literacia 992/ - 4 créditos 

Acadêmica – séries 9 - 12 – Ano todo 

Neste curso, os alunos desenvolvem habilidades de leitura, escrita e discussão em uma variedade de gêneros literários. Os alunos 

examinam temas, personagens e outros elementos literários em textos escolhidos independentemente e compartilhados. Ao explorar 

vários temas através de vários gêneros de texto, os alunos refinam suas habilidades de escrita e concluem peças analíticas, persuasivas 

e expositivas, juntamente com atribuições de redação pessoal e criativa. 

 

 EUA e História Mundial Pesquisa 998 - 4 créditos 

Acadêmico – Séries 9 - 12 – Ano todo 

Esse curso é uma exploração temática da história dos Estados Unidos. Os alunos examinam os principais temas de toda a história dos 

Estados Unidos. As unidades de estudo incluem a história da imigração, a história das mulheres, os EUA em tempo de guerra e a 



 

 
 

América em preto e branco. Os alunos examinam fontes primárias e secundárias, bem como filmes. Existem oportunidades para os 

alunos realizarem tarefas escritas formais e informais, análise de imagens e documentos, discussão e debate em classe e apresentações 

orais. Há também uma ênfase no estudo de eventos atuais como um meio de conectar temas históricos ao presente. O currículo deste 

curso inclui um Projeto de Ação Cívica. A conclusão com sucesso deste projeto cumpre a graduação do CAP. 

 

Princípios da Álgebra 996 - 4 Créditos 

Acadêmico - Série 9 - Ano completo 

Este curso se concentrará nas necessidades individuais dos alunos em preparação para o sucesso em outras matemáticas secundárias. 

Durante este curso, os alunos revisarão fatos matemáticos básicos, todos os conceitos da Pré-Algebra e começarão a estudar os tópicos 

da Álgebra I. Este curso utilizará manipulativos, laboratórios de matemática, técnicas de resolução de problemas, palestra e 

habilidades para fazer testes em matemática. A instrução do curso será focada na área específica de aperfeiçoamento de cada aluno, 

conforme indicado pelos objetivos de desempenho (computação, medição, senso numérico, álgebra, geometria, etc.). A instrução 

incluirá dados de múltiplos formatos de avaliação. 

 

Princípios da Algebraico Geométrico 996A - 4 Créditos 

Acadêmico - Série 9 & 10 - Ano completo 

Este curso se concentrará nas necessidades individuais dos alunos em preparação para o sucesso em outros cursos de matemática 

secundária. Durante este curso os alunos revisarão a maioria dos conceitos de Álgebra I e Geometria (através da fundação da Álgebra), 

e se prepararão para outros cursos de matemática secundária. Este curso utilizará manipulativos, laboratórios de matemática, técnicas 

de resolução de problemas, palestras e habilidades para fazer testes em matemática. A instrução do curso será focada na área específica 

de aperfeiçoamento de cada aluno, conforme indicado pelos objetivos de desempenho (computação, medição, senso numérico, álgebra, 

geometria, etc.). A instrução incluirá dados de múltiplos formatos de avaliação. 

Princípios da Algebra Intermediaria 996B - 4 Créditos 

Acadêmico - Série 11 - Ano completo 

Este curso é destinado aos alunos que completaram a Álgebra 1 e Geometria, mas podem não ter construído uma base matemática sólida 

para os conceitos que você irá estudar em seus cursos de matemática universitária. Você irá explorar a relevância da matemática para o 

mundo real através de uma variedade de aplicações práticas e da vida real. Os tópicos discutidos neste curso incluem vários conceitos 

fundamentais de álgebra incluindo equações e desigualdades, juntamente com funções lineares, quadráticas, exponenciais, trigonometria 

e matemática discreta. A ênfase será colocada em aplicações do mundo real destes tópicos e trazendo o pensamento matemático à vida. 

O ritmo deste curso será bastante deliberado, reconhecendo a necessidade de rever conceitos previamente aprendidos. 

 

Princípios da Matematica do Consumidor 996C - 4 Créditos 

Acadêmico - Série 9-12 - Ano completo 

Este curso reforçará tópicos gerais de matemática (tais como aritmética usando números racionais, medição, proporção e proporção e 

estatísticas básicas) e aplicará essas habilidades aos problemas e situações de consumo. As aplicações podem incluir orçamento, 

tributação, crédito, serviços bancários, seguros, compra e venda de produtos e serviços, propriedade e aluguel de casa e/ou carro, 

gerenciamento de renda pessoal, e investimento. Os estudantes também aplicarão conceitos de álgebra a uma variedade de situações 

comerciais e financeiras, combinando uma mistura de álgebra, geometria e habilidades estatísticas. 

 

Princípios de Biologia - 4 Créditos 

Acadêmico - Série 9-12 - Ano completo 

Este curso é projetado para fortalecer as habilidades e conhecimentos dos estudantes dentro dos domínios das ciências da vida e das 

ciências físicas. O currículo baseado em laboratório enfatiza uma abordagem cooperativa, baseada em projetos. Os alunos têm 

oportunidades de trabalho diferenciado com base em créditos previamente obtidos, eventos atuais, assim como os interesses de 

professores e alunos. 

. 

 



 

 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA 

APRENDIZES DE INGLÊS 
Ms. Wendy Anderson, Diretora de Educação do Aprendiz de Ingles - 978-567-6100 ramal 41113 

Email: wmanderson@hudson.k12.ma.us 

 

O Programa de Educação do Aprendiz de Inglês (ELE) na Hudson High School é projetado para atender às diversas necessidades dos 

adolescentes aprendizes de inglês (ELs). O objetivo do programa é promover o desempenho dos alunos de inglês, orientando o 

desenvolvimento das habilidades de linguagem e alfabetização necessárias para o sucesso no ensino médio e preparação para a 

faculdade e carreira. O programa tem dois componentes principais - aulas de Desenvolvimento da Língua Inglesa (ELD) que fornecem 

instrução em inglês e alfabetização e aulas de Seminário Acadêmico (AS) que ajudam os alunos a desenvolver as habilidades 

acadêmicas necessárias para o sucesso nas aulas do ensino médio, bem como na faculdade e na carreira . A colocação do curso é 

determinada com base em avaliações formais de proficiência em inglês em conjunto com históricos acadêmicos, escolaridade anterior, 

alfabetização na língua nativa, opinião dos pais e objetivos do aluno. 

 

 

Ofertas de cursos: 

Desenvolvimento do Idioma Inglês 1A e 1B - Acadêmica Seminário Acadêmico - Acadêmica 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 2A e 2B - Acadêmica Fundamentos da Biociência 

Desenvolvimento do Idioma Inglês 3 - Acadêmica Fundamentos da Física 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 4 - Acadêmica Matemática Transicional A 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 5 - Acadêmica Matemática Transicional B 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 6 - Acadêmica História dos Estados Unidos e do Mundo 

 

 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 1A e 1B 755/756 - 4 Créditos cada aula 

Acadêmica – Séries 8 - 10 - Apenas para aprendizes de inglês 

Desenvolvimento do Idioma Inglês 1 (ELD 1) desenvolve as habilidades de linguagem e alfabetização do aluno que entra no ambiente 

social e acadêmico. Através de leitura guiada, escrita e discussão focada em questões essenciais, os alunos começam a desenvolver 

suas habilidades para usar o Inglês para atingir seus objetivos pessoais e académicos. Além disso, os alunos desenvolverão uma 

compreensão básica de conceitos de História dos EUA ao final dos dois cursos concorrentes, os alunos devem ser capazes de se 

comunicar com administradores, professores e alunos de língua inglesa e realizar trabalho acadêmico em inglês com apoio substancial 

do professor. 

 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 2A e 2B 750/753 - 4 créditos cada aula 

Acadêmica - Séries 8 - 12 - Apenas para aprendizes de inglês 

Pré-requisito: Desenvolvimento da Língua Inglesa 1A e 1B ou qualificação na avaliação da língua 

Desenvolvimento do Idioma Inglês 2 (ELD 2) desenvolve as habilidades iniciais de linguagem e alfabetização do aluno com um foco 

contínuo em ambientes sociais e acadêmicos. Através de leitura guiada, escrita e discussão focada em questões essenciais, os alunos 

expandem suas habilidades para usar o inglês para atingir seus objetivos acadêmicos. Ao final dos dois cursos simultâneos, os alunos 

devem, com apoio significativo do professor, poder utilizar estratégias de leitura para se envolver com textos acadêmicos, usar o 

conhecimento de gêneros acadêmicos eo processo de escrita para construir textos acadêmicos, compreender e tomar notas em palestras 

acadêmicas, apresentar apresentações acadêmicas para um público de pares de língua inglesa, e participar de discussões acadêmicas. 

 

 

 

 



 

 
 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 3 751 - 4 créditos  

Acadêmica - Séries 8 - 12 - Apenas para aprendizes de inglês 

Pré-requisito: Desenvolvimento da Língua Inglesa 2A e 2B ou pontuação qualificada na avaliação da língua 

Desenvolvimento do Idioma Inglês 3 (ELD 3) cultiva as habilidades de linguagem e alfabetização do aluno em desenvolvimento, com 

foco em ambientes acadêmicos. Através de leitura guiada, escrita e discussão focada em questões essenciais, os alunos expandir ainda 

mais suas habilidades para usar o Inglês para atingir seus objetivos acadêmicos. Ao final deste curso, os alunos devem ser capazes de 

selecionar e utilizar estratégias apropriadas de leitura para se envolverem com diversos textos acadêmicos, usar o conhecimento de 

gêneros acadêmicos eo processo de escrita para construir uma variedade de textos acadêmicos, compreender e Tomar notas sobre 

palestras acadêmicas, apresentar apresentações acadêmicas para um público de pares de língua inglesa, e participar de discussões 

acadêmicas. 

 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 4 760 - 4 créditos  

Acadêmica - Séries 8 - 12 - Apenas para aprendizes de inglês 

Pré-requisito: Desenvolvimento da Língua Inglesa 3 ou pontuação qualificada na avaliação da língua 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 4 (ELD 4) cultiva as habilidades de linguagem e alfabetização do aluno em expansão, com foco 

em ambientes acadêmicos. Os estudantes de ELD 4 refinam suas habilidades para usar o inglês acadêmico através de leitura guiada, 

escrita e discussão focada em questões essenciais. Ao final deste curso, os alunos devem, com o apoio limitado apoio, ser capazes de 

selecionar e utilizar estratégias de leitura apropriada  para se envolver com diversos textos acadêmicos, usar o conhecimento de 

gêneros acadêmicos e o processo de escrita para construir uma variedade de textos acadêmicos, compreender e tomar notas sobre 

palestras acadêmicas, apresentar apresentações acadêmicas a um público de colegas de língua inglesa e participar em discussões 

acadêmicas. 

 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 5 768 - 4 créditos  

Acadêmica - Séries 8 - 12 - Apenas para aprendizes de inglês 

Pré-requisito: Desenvolvimento da Língua Inglesa 4 ou pontuação qualificada na avaliação da língua 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 5 (ELD 5) faz avançar as competências de linguagem e alfabetização do estudante de ponte, com 

foco em ambientes acadêmicos. Os alunos do ELD 5 refinam suas habilidades para usar o inglês acadêmico através de leitura guiada, 

escrita e discussão focada em questões essenciais. Ao final deste curso, os alunos devem ser capazes de selecionar e utilizar estratégias 

de leitura adequadas para se envolver com diversos textos acadêmicos, usar o conhecimento de gêneros acadêmicos e o processo de 

escrita para construir uma variedade de textos acadêmicos, compreender e tomar notas sobre palestras acadêmicas, apresentar 

apresentações acadêmicas para um público de pares de língua inglesa, e participar de discussões acadêmicas.  

 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 6 770 - 4 créditos  

Acadêmica - Séries 8 - 12 - Apenas para aprendizes de inglês 

Pré-requisito: Desenvolvimento da Língua Inglesa 5 ou pontuação qualificada na avaliação da língua 

Desenvolvimento da Língua Inglesa 6 (ELD 6) avança o alcance da linguagem do aluno e habilidades de alfabetização com um foco 

em configurações acadêmicas. Os estudantes de ELD 6 refinam suas habilidades para usar o inglês acadêmico através de leitura 

guiada, escrita e discussão focada em questões essenciais. Ao final deste curso, os alunos devem ter uma habilidade sofisticada para 

selecionar e utilizar de forma independente estratégias de leitura apropriadas para se envolver com diversos textos acadêmicos, usar o 

conhecimento de gêneros acadêmicos e o processo de escrita para construir uma variedade de textos acadêmicos, Palestras 

acadêmicas, apresentar apresentações acadêmicas a um público de pares de língua inglesa e participar de discussões acadêmicas. 

 

Seminário Acadêmico 769 - 2 créditos 

Acadêmica - Séries 8 - 12 - Apenas para aprendizes de inglês 

O Seminário Acadêmico (AS) auxilia os alunos no desenvolvimento das habilidades acadêmicas necessárias para o sucesso nas aulas 

da área de conteúdo e para a faculdade e preparação para a carreira. Espera-se que os alunos construam independência e motivação 

como alunos, estabelecendo e rastreando metas acadêmicas e trabalhando diligentemente dentro e fora da sala de aula. Os alunos 

documentam e refletem sobre seu aprendizado rastreando seu progresso acadêmico, escrevendo reflexões regulares e mantendo uma 

comunicação contínua com o instrutor. 

 

Fundamentos da Biociência 595 - 4 créditos 

Acadêmico - Séries 8-9 (Ciências Laboratoriais) - Apenas para aprendizes de inglês 

Fundamentos de Biociências 8-9 é um curso geral de ciências da vida que se concentra em desenvolver habilidades de escuta, fala, 

leitura e escrita em contextos de biociências baseadas em problemas. Os alunos desenvolvem habilidades lingüísticas e compreensão 

do conteúdo científico através de investigações práticas e trabalho em pequenos grupos. 



 

 
 

 

Fundamentos da Física 410E - 4 créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 (Ciências Laboratoriais) - Apenas para aprendizes de inglês 

Fundamentos da Física 10-12 é um curso geral de ciências físicas que se concentra em desenvolver habilidades de audição, fala, 

leitura e escrita em contextos físicos baseados em problemas. Os alunos desenvolvem habilidades lingüísticas e compreensão do 

conteúdo científico através de investigações práticas e trabalho em pequenos grupos. 

 

Matemática Transicional A 268 - 4 Créditos Acadêmicos – Séries 8-9 (apenas para aprendizes de inglês)  

Dependendo do Teste de Colocação, também pode fazer Álgebra 1  

Limitada a alunos matriculados no Desenvolvimento da Língua Inglesa 1 (ELD 1). Este curso integrará os padrões de matemática do 

ensino médio (operações com números racionais assinados, expoentes, gráficos básicos, porcentagens e geometria) e desenvolverá 

rotinas de linguagem em inglês matemático. Este curso irá preparar os alunos para o sucesso em futuras aulas de matemática com seus 

colegas de língua inglesa. Com base no nível de domínio e habilidades de aquisição do idioma, os alunos passarão para a Álgebra 1 ou 

Geometria. 

 

Matemática de Transicional B 269 - 4 Créditos 

Acadêmico - Séries 10-12 (Somente para alunos de inglês) - Dependendo do Teste de Colocação, também pode fazer Geometria  

Este curso é limitado aos alunos de Desenvolvimento da Língua Inglesa 1 (ELD 1) que precisam de habilidades adicionais para 

estarem preparados para a Álgebra 2. Este curso desenvolverá padrões e habilidades apropriadas para a avaliação do MCAS de grau 

10. Os alunos irão solidificar habilidades de numeracia, desenvolver conceitos algébricos, adquirir competência em computação 

algébrica e resolução de problemas, bem como aprender o vocabulário de Matemática e leitura para aplicações de Matemática. Os 

alunos desenvolverão habilidades no trabalho com polinômios, equações lineares, equações quadráticas e suas conexões com a 

geometria, bem como aplicações práticas. Com base no nível de domínio e habilidades de aquisição de linguagem, os alunos passarão 

para Álgebra Intermediária ou Álgebra 2. 

 

História dos EUA e do Mundo 323E - 4 Créditos 

Acadêmico - Notas 10-12 - Somente para estudantes de inglês 

US e The World History é projetado para estudantes de inglês de nível iniciante. Neste curso, os alunos são introduzidos aos conceitos 

fundamentais e às habilidades acadêmicas necessárias para o sucesso no estudo formal da história. A classe concentra-se na geografia 

mundial e dos Estados Unidos, sistemas políticos e econômicos, documentos e eventos fundamentais da história dos EUA, e os 

direitos e responsabilidades da cidadania. Os alunos desenvolvem suas habilidades através da análise em sala de aula de documentos 

originais primários e secundários, incluindo textos escritos, mapas e gráficos. Os alunos também desenvolvem suas habilidades 

através de discussão, leitura, escrita, pesquisa e apresentações. Este curso visa preparar os alunos de inglês para o sucesso nos 

principais cursos de história dos EUA e do mundo na Hudson High School. 
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