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Normas de Funcionamento 

e Convivência 

2019 

para Alunos do High School 

 

 

Sobre o programa 

 

Em parceria com a instituição norte-americana Universidade de Missouri (Mizzou), o 

Colégio Magno oferece o programa High School para alunos a partir do 9
o 

ano.  

Durante três anos, os alunos cumprem disciplinas do currículo norte-americano e, ao 

final da 3
a 

série do Ensino Médio, os aprovados recebem dois certificados de conclusão: um 

brasileiro e outro válido nos Estados Unidos.  

O objetivo pedagógico deste programa é proporcionar uma oportunidade real de 

educação internacional, que culmina com a dupla titulação, mas vai muito além dessa 

conquista. Os alunos do High School ampliam sua visão de mundo, conhecem aspectos 

fundamentais da cultura norte-americana, desenvolvem competências de argumentação 

oral e escrita e envolvem-se em projetos com características diferentes da educação 

brasileira. Aumentam, assim, sua capacidade acadêmica e de realização pessoal, no 

enfrentamento de novos desafios.  

Ao mesmo tempo, o aprendizado com professores nativos e o estudo a partir de um 

currículo internacional aceleram o desenvolvimento de habilidades avançadas de leitura, 

escrita, fala e compreensão oral em inglês. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

A Direção 
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I – Normas gerais 

I.a.  Embora executado em parceria com a Mizzou University, o curso Magno High 

School é uma realização do Colégio Magno e, portanto, segue todas as Normas 

estabelecidas para a Escola, em especial aquelas que regem a boa convivência 

entre alunos e professores. 

I.b.  Os procedimentos de avaliação seguem a metodologia estabelecida pela 

Universidade de Mizzou e estão descritos no item correspondente. 

II – Horários e grade 

II.a. As aulas de High School acontecem duas vezes na semana (segunda e  

quarta-feira ou terça e quinta-feira). 

 A grade horária da turma Freshman é de oito aulas semanais. 

 A grade horária da turma Sophomores é de sete aulas semanais. 

 A grade horária da turma Juniors é de sete aulas semanais. 

III – Contato escola-família 

III.a. O diálogo permanente entre escola e família é um valor do Colégio Magno e, 

portanto, do curso Magno High School. Os procedimentos de comunicação são 

os mesmos observados para as outras atividades da escola. 

III.b. Como se trata de um curso com especificidades metodológicas, possui 

também uma rotina própria de diálogo entre escola e pais. Por isso, é 

especialmente importante que as famílias estejam sempre em contato com a 

Coordenação do Magno High School. 

IV – Informações acadêmicas (Portal Tiger Portal, Canvas) 

IV.a. O Magno High School utiliza os sistemas de informação acadêmica desenvolvidos 

pela Universidade de Mizzou. Dessa forma, os alunos e pais devem utilizar os 

seguintes portais: 

IV.a.1. No Tiger Portal (Student Information System, conhecido como SIS), os 

alunos, professores e a coordenação possuem login de acesso aos 

registros acadêmicos, notas de provas e de lição de casa. 

IV.a.2. No Canvas (Learning Management Systems, conhecido como LMS), os 

alunos se comunicam com os seus professores em Missouri, enviam 

suas tarefas, expõem suas dúvidas e sugestões ao suporte técnico 

(support ticket), respondem aos questionários de múltipla escolha e 

fazem as provas. Este portal também é utilizado por professores e 

coordenadores no Brasil para monitorar o progresso dos alunos, entrar 

em contato com os professores em Missouri e também comunicar as 

dúvidas/sugestões ao suporte técnico (support ticket).  

IV.a.3. Utilizar o support ticket no Canvas é a melhor forma para solucionar 

problemas, tirar dúvidas e dar sugestões que surjam no decorrer do 

curso. 
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V – Material didático 

V.a.  O material didático é fornecido pela Coordenação Nacional do High School (HSE 

Educacional), por meio do Colégio Magno, sem custo adicional.  

V.b. Caso haja necessidade de 2
a

 via do material, por extravio ou mau uso, será 

cobrado um valor estipulado pela Escola (observar tabela de custos) e haverá 

um prazo para confecção, que varia em função do material que for solicitado.  

VI – Disciplinas 

VI.a. O High School é composto por disciplinas oficiais americanas e cada uma delas 

deve ser concluída em um período máximo de 12 meses para matérias anuais e 

seis meses para matérias semestrais. 

– English 9A 

O objetivo da disciplina Língua Inglesa 9A é apresentar as competências básicas 

de análise literária, de obras e da escrita que os alunos desenvolvem durante a trajetória 

pelo High School.  

 A disciplina também prepara os alunos para discussões em sala de aula e 

atividades de reflexão crítica que contribuirão para a sua formação no Ensino Médio e 

sua vida futura. Nesta disciplina, os alunos utilizam o recurso literário para construir uma 

relação pessoal com a literatura, na elaboração de parágrafos e textos de diversos 

gêneros. Ao final, os alunos devem ser capazes de analisar elementos literários, 

contribuir para as discussões em classe, expressar a reflexão crítica por escrito e nas 

atividades em sala, selecionar e utilizar redação concisa e clara em diferentes 

modalidades. 

As principais obras literárias são:  

 Seedfolks, de Paul Fleischman;  

 The Tragedy of Romeo and Juliet, de William Shakespeare. 

– English 9B 

A disciplina Língua Inglesa 9B estuda a mitologia e o seu impacto na sociedade 

moderna. Vivemos em uma era de encantos e novas ideias, na qual estamos 

constantemente incorporando alusões aos arquétipos mitológicos. Vemos estas alusões, 

direta ou indiretamente, em marcas famosas (Nike, a deusa da vitória), no 

entretenimento (Star Wars, Hercules, My Fair Lady, Atlas Shrugged, etc.), na 

nomenclatura dos dias da semana e na comunicação profissional e pessoal.  

Em suma, a mitologia está presente em todas as áreas de nossas vidas. Nesta 

disciplina, os alunos estudarão histórias e personagens da mitologia clássica, aprenderão 

a reconhecer arquétipos e símbolos e estabelecerão relações com as suas experiências.  

A disciplina culmina na análise de Hero’s Journey, de Joseph Campbell, e como 

esta obra é vista nas literaturas clássica e contemporânea. A principal obra literária desta 

disciplina será: 

 Bulfinch’s Mythology, de Thomas Bulfinch.  
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– English 10A 

Na disciplina Língua Inglesa 10A, os alunos leem contos e um romance, sendo 

expostos a uma variedade de estilos de escrita. Eles determinam qual estilo literário mais 

os atrai, analisam elementos de histórias e os aplicam às suas vidas, além de 

apresentarem ideias para novas histórias.  

Os alunos também aprendem a usar elementos literários para atrair o interesse 

dos leitores, mantê-los atentos e, depois, os conectarem emocionalmente com o texto. 

Eles veem como os dispositivos retóricos conectam uma obra de literatura a ideias e 

eventos históricos, filosóficos, sociais e/ou políticos. Ao concluírem esta disciplina, os 

alunos têm uma sólida compreensão de como a arte de contar histórias funciona e do 

poder disso em nossas vidas.  

As principais obras literárias usadas nesta disciplina são:  

 The Lady, or the Tiger, de Frank R. Stockton;  

 The Necklace, de Guy de Maupassant;  

 The Interlopers, de Saki;  

 The Cask of Amontillado, de Edgar Allan Poe;  

 The Gift of the Magi, de O. Henry;  

 The Open Window, de Saki;  

 The Most Dangerous Game, de Richard Connell;  

 Animal Farm, de George Orwell.  

– English 10B 

A disciplina Língua Inglesa 10B apresenta uma visão geral do drama, desde a 

literatura grega clássica até os tempos modernos. Os alunos analisam dramas e 

escrevem resenhas críticas e análises literárias de obras.  

As principais obras literárias utilizadas são:  

 Cyclops, de Euripides;  

 Macbeth, de William Shakespeare;  

 The Marriage Proposal, de Anton Tchekhov;  

 Pygmalion, de George Bernard Shaw.  

– Government 

A disciplina Governo Americano começa com um panorama sobre a formação, os 

tipos de governo e os bastidores da elaboração da Constituição americana, o documento 

que incorpora os princípios estruturais das instituições do governo, bem como os direitos 

e responsabilidades dos cidadãos.  

Além da Constituição americana e a Constituição do Missouri, a disciplina 

examina a formação e as funções dos três poderes, os direitos fundamentais dos 

cidadãos no Estado democrático, o papel dos partidos políticos e dos grupos de interesse 

e as principais questões de política pública. Além disso, a disciplina traça um paralelo 

comparativo e explicativo, por meio de exemplos e do estudo de casos que envolvem as 

questões governamentais brasileiras. 
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– US History 1  

A disciplina História Americana 1 abrange os seguintes tópicos sob diferentes 

perspectivas: exploração e colonização, a revolução americana, criação de um novo 

governo, a Constituição dos Estados Unidos, o rumo ao oeste, os movimentos de 

reforma, a guerra civil e a reconstrução.  

Os alunos usam ferramentas de investigação para reconhecer como os eventos 

contemporâneos são espelhados no passado e a pensar sobre como o passado molda a 

cultura de um país.  

O currículo segue uma sequência e reúne aspectos de eventos marcantes que 

compartilham uma conexão histórica, incorporando geografia, cultura, economia e 

governança. Através do estudo da Constituição, os alunos desenvolvem o conhecimento 

pela fundação histórica da cidadania norte-americana.  

– US History 2 

A disciplina História Americana 2 aborda os principais eventos da história  

norte-americana, desde a era progressista até o presente. Os tópicos da disciplina 

incluem a Primeira Guerra Mundial, a Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do 

Vietnã, o Escândalo de Watergate e as administrações presidenciais recentes. 

– Economics  

A disciplina de Economia fornece aos alunos uma compreensão básica das 

teorias e instituições econômicas e como elas afetam nossas vidas em uma sociedade 

global. A disciplina começa com conceitos básicos de economia. Os alunos examinam a 

oferta e a demanda em nível global e a interação de mercado. Eles analisam as 

oscilações dos ciclos econômicos e como a estabilidade pode ser afetada e mantida 

pelo governo com o uso de políticas fiscais e monetárias. São analisadas, também, 

questões econômicas em diferentes tipos de sistemas econômicos.  

A disciplina inclui, em cada lição, uma seção especial para temas emergentes, a 

fim de garantir que os estudos abranjam os temas mais atuais à medida que estes 

surjam ao longo do ano.  

– Speech 1  

Na disciplina Oratória 1, os alunos aprendem sobre o processo de comunicação e 

estratégias para proferir discursos pessoais (My Professional Dream) e políticos (Mayoral 

Speech).  

A disciplina ajuda os alunos a desenvolverem habilidades verbais e não verbais de 

comunicação, importantes em todas as áreas da vida. Eles aprendem a analisar uma 

plateia e a usar técnicas para se comunicarem com os ouvintes e envolvê-los. Os alunos 

também avaliam discursos famosos e suas mensagens, o que ajuda a inspirá-los na 

escrita e na apresentação de seus próprios discursos. Discursos famosos referenciados 

nesta disciplina incluem:  

 O discurso de Steve Jobs para os alunos da Stanford University;  

 O discurso de Severn Cullis-Suzuki, na Conferência das Nações Unidas, no Rio 

de Janeiro, em 1992;  

 O discurso de Martin Luther King Jr., “I Have a Dream”;  

 O pronunciamento de posse de John F. Kennedy, em 1961.  
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– Speech 2  

Na disciplina Oratória 2, os alunos aprimoram suas habilidades de discurso 

público por meio da análise de apresentações atuais, de estratégias e conceitos que 

podem ser usados para garantir que suas audiências sejam atingidas e suas mensagens, 

proferidas com êxito. Esta mensagem pode ser um produto ou um serviço que eles 

desejam “vender” para seus interlocutores.  

– Debate  

A disciplina Debate ajuda os alunos a criarem argumentos sólidos, a fim de 

debaterem formalmente temas variados. Os alunos aprendem a justificar suas opiniões, 

além de identificar diferenças entre opinião e fato. Eles criarão argumentos 

considerando falácias lógicas, elaborarão modelos de argumentação relevantes e 

eficazes para suas audiências e também criarão argumentos contrários para possíveis 

contrapontos. Ganharão prática por meio de debates informais, bem como dois debates 

formais, nos quais aperfeiçoarão suas competências, discutindo temas atuais e 

relevantes.  

– Health  

Esta disciplina é projetada para orientar os alunos em relação aos três aspectos da 

saúde: físico, mental e social. Os alunos compreendem a importância de tomarem 

decisões responsáveis, enquanto enfrentam os desafios da sociedade. Eles adquirem 

uma base sólida sobre estruturas, funções e relações entre os sistemas do corpo 

humano. Nesse sentido, aprendem sobre princípios e práticas da saúde física e mental, 

doenças e métodos de prevenção, tratamento e controle, métodos utilizados para avaliar 

a saúde, reduzir os fatores de risco e evitar comportamentos de alto risco, problemas de 

saúde de consumidores e respostas a situações de emergência.  

O material oferece ampla oportunidade para os alunos relacionarem o que 

aprendem com suas vidas diárias.  

– College Preparation 

Esta disciplina é projetada para ajudar os alunos a iniciarem o processo de 

escolha de um curso universitário e de uma instituição de ensino superior.  

Por meio de uma série de trabalhos e pesquisas on-line, os alunos desenvolvem 

as habilidades e conhecimentos necessários para tomarem uma decisão informada 

sobre a educação superior, seja no seu país de origem ou no exterior.  

Os alunos aprendem a escolher o curso e como se inscrever para o processo 

seletivo de uma universidade, entendem o processo de financiamento e onde podem 

procurar auxílio, além de como melhorar seus hábitos de estudo. Eles também 

conhecem mais sobre os vários exames exigidos para admissão em universidades, tais 

como o ENEM, SAT, ACT e TOEFL.  

Nesta disciplina, os alunos exploram o que os inspiram e traçam um caminho 

para alcançarem seus objetivos com um início bem-sucedido na educação superior.  

– Career Planning 

Esta disciplina fornece aos alunos as ferramentas para iniciar o longo processo de 

escolha de carreira e direcionamento profissional, necessárias no atual ambiente 

profissional global. Os alunos exploram seus interesses, habilidades, valores e forças que os 
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ajudarão a identificar possíveis planos de carreira. Eles investigam diversas oportunidades 

profissionais e aprendem sobre várias profissões que podem interessá-los. 

Os alunos também são orientados sobre aspectos práticos do processo de escolha 

de carreira, tais como preparação de um currículo, busca por vagas em empresas e 

universidades e como se preparar para uma entrevista. Eles realizam atividades para 

entender melhor a si enquanto desenvolvem seus planos de carreira. São incentivados a 

aproveitar as atividades para explorarem quem são e o que pretendem fazer no futuro.  

 Ao longo da disciplina, os alunos identificam três opções de carreira, das quais 

escolherão a melhor para estabelecerem um plano para o futuro. 

– Writing for the critical thinker 

O pensamento crítico aplicado à escrita leva os alunos a desenvolverem as 

competências necessárias para o sucesso escolar e para a vida em geral.  

Esta disciplina aborda procedimentos e ferramentas para a tomada de decisões. 

Os alunos utilizam suas competências e experiências adquiridas, o pensamento racional, 

um pouco de intuição e muita convicção enquanto aprendem a tomar decisões 

baseadas no pensamento de qualidade, e não em emoções. Estudam, também, os 

recursos retóricos que, por vezes, podem comprometer a coerência dos argumentos 

apresentados em um texto.  

Ao final desta disciplina, os alunos serão melhores escritores e pensadores. 

– Marketing for the XXI
st

 century 

Esta disciplina apresenta aos alunos os fundamentos do marketing e explora os 

procedimentos e as estratégias usados pelos profissionais da área. O curso também 

abrange novas estratégias de marketing desenvolvidas no século XXI, com diferentes 

recursos midiáticos e planos de comunicação, incluindo o papel da Internet e das redes 

sociais em um mercado global sem restrições ou limites. Além disso, a disciplina 

examina como a economia de serviços e a economia compartilhada têm mudado as 

ferramentas e as técnicas de marketing. 

 

VII – Lições (Lessons) 

VII.a. As lições compõem significativo impacto no desempenho e performance do 

aluno no programa do High School. Para cada capítulo estudado (Lesson), o 

aluno realiza um Writing Assignment e um Quiz. 

VII.b. O aluno pode contar com o suporte do professor de sala de aula para revisar o 

seu trabalho antes de enviar para o portal Canvas.  

VII.c. Para as disciplinas de English 9A e English 10A, é obrigatório que o aluno envie 

duas versões do trabalho para a correção pelo professor na Mizzou: 

VII.c.1. Versão Rascunho (Draft Version) do Writing Assignment, com a revisão 

feita pelo professor de sala de aula; 

VII.c.2. Versão Final (Final Version), com os ajustes e reflexão sobre a melhoria 

do texto. 

VII.d. O aproveitamento e o desempenho nas Lessons devem ser iguais ou superiores  

a 60%. 
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VII.e. Os Writing Assignments devem ser enviados respeitando o limite do fechamento 

de cada Lesson, estabelecido pelo professor. A não realização do Writing 

Assignment até a data estabelecida pelo professor prejudica a organização da 

atividade, o que, consequentemente, fará com que o aluno tenha que enviar seu 

trabalho sem a correção do professor para a University of Missouri, o que pode 

prejudicar seu processo de aprendizagem. 

 

É importante que os alunos tenham responsabilidade em relação ao envio de 

trabalhos para não comprometer a organização do professor em relação à correção. 

 

VII.f. Os Quizzes são realizados na aula de Study Skills. Em caso de ausência, o aluno 

deverá realizar o Quiz na sexta-feira seguinte, às 13h30, na Missouri II, com a 

Coordenação.  

VII.g.  A falta de realização dos Quizzes ou Writing Assignments nos prazos estabelecidos 

pode acarretar o desligamento do aluno no programa Magno High School. 

VII.g.  É importante que o aluno esteja atento aos procedimentos de envio de trabalhos, 

uma vez que postagens de documentos em branco ou incorretos podem 

ocasionar a nota zero. 

VIII – Avaliação 

VIII.a. Os cursos incluem três tipos de exames: 

VIII.a.1. Midterm Exam 

 Conteúdo: Lessons 1 a 3; 

 10% da nota;  

 Somente questões de múltipla escolha;  

 O aluno só poderá fazer a prova se a Lesson 3 estiver completa até 

cinco dias antes da data do exame.  

VIII.a.2. End-Of-Term Exam 

 Conteúdo: Lessons 4 a 7; 

 20% da nota;  
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 Questões de múltipla escolha e questão(ões) escrita(s) 

equivalente(s) a cinco parágrafos, vídeo ou apresentação em 

PowerPoint;  

 O aluno só poderá fazer a prova se a Lesson 7 estiver completa até 

cinco dias antes da data do exame. 

VIII.a.3. Comprehensive Exam 

Para alunos que não obtiverem mínimo de 60% na média das 

provas de Midterm e/ou End-of-Term Exams, é oferecido o 

Comprehensive Exam. Essa prova, com questões de múltipla 

escolha, repõe os outros componentes das notas.  

VIII.b. Os alunos que não enviarem todas as tarefas dentro do prazo preestabelecido 

não poderão fazer os exames. 

VIII.c. Os alunos que não obtiverem aprovação em uma disciplina podem solicitar o 

Comprehensive Exam (observar tabela de custos). 

VIII.d. Os alunos que faltarem às provas previamente agendadas podem marcar uma 

nova data junto à Coordenação (observar tabela de custos).  

IX – Tabela de custos da Mizzou 

Descrição  Valores  

Comprehensive Exam (alunos que não obtiverem aprovação de 

uma disciplina).  

R$ 300,00 

Provas de segunda chamada (alunos ausentes nas provas 

previamente agendadas).  

R$ 300,00 

Disciplina de Dependência (alunos que não obtiverem aprovação 

em uma disciplina e no Comprehensive Exam).  

R$ 1.350,00 

2
a

 via de material didático (livro). R$ 50,00 

X – Composição da nota 

X.a. A composição das notas dos alunos segue os seguintes critérios: 

 10% – participação em sala de aula avaliada pelo professor no Brasil;  

 10% – MidTerm Exam avaliado pelo professor no Missouri;  

 20% – End-of-Term Exam avaliado pelo professor no Missouri;  

 60% – média das lições avaliadas pelo professor no Missouri.  

X.b. Para serem considerados aprovados no curso, os alunos precisam obter:  

 Nota de 60% ou mais no Course Grade;  

 60% ou mais no Weighted Exam Average (MidTerm Exam + 2X End-of-Term 

Exam)/3.  

 

XI – Plágio em exames e tarefas 

XI.a. O plágio é definido quando a sentença ou as ideias de um autor são usadas em 

um Writing Assignment sem dar o devido crédito a ele. A Universidade de 
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Missouri faz uso de um software que vasculha os trabalhos enviados no portal 

do Canvas, identificando a porcentagem de plágio de acordo com esta escala 

de cores: 

 azul, similaridade com outro texto <24%; 

 verde, similaridade com outro texto em 24%; 

 amarelo, similaridade com outro texto entre 25 e 49%; 

 laranja, similaridade com outro texto entre 50 e 74%; 

 vermelho, similaridade com outro texto entre 75 e 100%. 

XI.b. Em caso de plágio, o Colégio entrará em contato com a família para conversar 

sobre os aspectos atitudinais. Em relação ao trabalho, é de responsabilidade da 

Universidade de Missouri definir a consequência, que poderá ser, entre duas 

opções: 

 nota zero para o Writing Assignment ou Exam, ou 

 nota zero no curso. 

XII – Responsabilidades de correção das notas 

XII.a. Os Quizzes são corrigidos automaticamente pelo portal do Canvas. 

XII.b. Os Writing Assignments são avaliados pelos professores da Mizzou dentro do 

prazo de cinco dias úteis. 

XII.b.1. Em caso de envio de vários Assignments de uma vez, é esperado um 

atraso no tempo de correção da Universidade. 

XII.c. O In-class Participation é avaliado pelo professor de sala de aula, de acordo 

com as atividades propostas. 

XII.d. Os exames MidTerm e End-of-Term são corrigidos automaticamente pelo portal 

do Canvas. 

XII.e. As questões dissertativas de MidTerm e End-of-Term são avaliadas pelos 

professores da Mizzou dentro do prazo de 30 dias. 

XII.f. Exames e lições com notas como 58 e 59 não serão arredondadas. 

XIII – Curso de dependência 

XIII.a. Se o aluno não atingir 60% de aproveitamento, seja na nota final do curso ou 

no exame End-of-Term, deverá fazer o curso de dependência. 

XIII.b. Para esse curso, é utilizado o material que o aluno já possui. 

XIII.c. Nesse curso, é cobrado um valor adicional (observar tabela de custos). 

XIII.d. A Missouri dará todo o suporte e correção das tarefas e exames. O aluno fará 

as mesmas tarefas, quizzes e exames (MidTerm e End-of-Term), e deverá 

atingir nota igual ou superior a 60% para ser aprovado. 

XIV – Frequência 

XIV.a. Em caso de ausências curtas durante o programa (viagem, doença, etc.), 

recomenda-se que o aluno se informe sobre o que foi estudado durante o 

período, efetue as tarefas e envie para o professor. Ele pode tirar as dúvidas 

por e-mail, via Google Classroom ou presencialmente, após o seu retorno. 

XIV.b. As faltas não são abonadas pela Universidade de Missouri. 

XIV.c. O aluno deve atingir 75% de frequência no programa High School. 
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XIV.d. O aluno com baixa frequência será notificado através do Students Action Plan.  

 

XV – Cálculo do GPA 

 GPA é a sigla para Grade Point Average, ou “média de notas”. O GPA é similar à 

média geral do boletim brasileiro e seus pontos são calculados a partir da escala 

conceito e porcentagem, e contabilizados de acordo com a carga horária de cada 

disciplina. 

 O GPA (Grade Point Average) tem uma escala de 0-4, que reflete as notas 

de todas as matérias do aluno. Ele sempre deve acompanhar seu GPA por meio 

do link: < https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZoDZ1H4_zt2pHMLktBhZi-

CaJDWxzINka3GJZkDY7k/edit?usp=sharing>. 

 

nota porcentagem pontos 

A 90-100 4.0 

B 80-89 3.0 

C 70-79 2.0 

D 60-69 1.0 

E 0-59 0.0 

XVI – Cancelamento 

XVI.a. O cancelamento do curso, por iniciativa do aluno, deverá ser comunicado por 

escrito (via e-mail ou ClassApp) à Coordenação local do High School até o 

último dia útil do mês para que a cobrança seja cancelada a partir do mês 

seguinte. 

XVII – MizzouDirect 

XVII.a. Os alunos que concluem o Middle School Global Leaders com aproveitamento 

de 60% têm admissão direta, via MizzouDirect, no programa do High School.  

XVII.b. Como a matrícula para o programa do High School acontece antes do 

encerramento do ano letivo, ela poderá ser cancelada caso a nota final dos 

alunos seja inferior a 60%. Nesse caso, a Escola entrará em contato com as 

famílias no mês de janeiro para notificar quanto à realização da prova de 

admissão para ingresso no programa do High School. 

XVII.c. Os alunos que se formam na Universidade de Missouri High School, 

completando as 16 disciplinas do currículo americano com GPA mínimo de 

3.0, têm admissão automática garantida para os mais de 280 cursos de 

graduação da Universidade. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZoDZ1H4_zt2pHMLktBhZi-CaJDWxzINka3GJZkDY7k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZoDZ1H4_zt2pHMLktBhZi-CaJDWxzINka3GJZkDY7k/edit?usp=sharing
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XVIII – Orientações de estudo 

 Para melhor conciliar o programa do High School com a escola regular, é preciso 

garantir a programação semanal. Por isso, é imprescindível cumprir as propostas 

solicitadas a cada aula pelos professores, para evitar que as diversas atividades afetem a 

rotina do aluno. O tempo médio recomendado para cumprir as demandas do Programa 

Magno High School é de 2 a 3 horas por semana. 

Alguns pontos importantes podem fazer a diferença: 

● Planeje o tempo de realização de cada atividade; 

● Providencie todo o material necessário para o estudo; 

● Identifique um local de estudo bem iluminado, arejado, silencioso, propício à 

concentração e mobiliado adequadamente; 

● Procure estudar sempre no mesmo local; 

● Realize sempre a tarefa no dia solicitado; 

● Revise as matérias do dia e os exercícios solicitados em sala logo após a 

explicação do professor (isso facilita o entendimento do conteúdo); 

● Determine, pelo menos, uma hora de estudo por semana para cada disciplina; 

● Tente separar o estudo de sua afinidade com professores ou matérias; 

● Procure interessar-se pelo conteúdo, pois além de aprender mais, terá mais 

satisfação. 


