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Guia rápido sobre o Diploma Dual®
1 O que oferece o Diploma Dual ®?
O Diploma Dual ® oferece a possibilidade de obter dois diplomas em simultâneo: o secundário
do país de origem, de maneira presencial, e o American High School Diploma, de forma online.
2 O aluno está matriculado nos Estados Unidos?
Sim. Uma vez aceite a sua candidatura, o aluno fica matriculado no American High School Diploma
como mais um aluno norte-Americano da Academica.
3 Que nota de acesso se exige ao aluno?
Apesar de se recomendar generalmente uma média de 14, não há uma nota mínima. Para aceder ao
programa analisa-se um conjunto de disciplinas realizadas e superadas e realiza-se uma avaliação do
nível de Inglês.
4 Em que ano é possível iniciar o Diploma Dual ®?
No 8º, 9º, 10º ou 11ºano.
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5 Que nível de esforço se exige ao aluno?
O equivalente a uma atividade extracurricular. Ou seja, entre 3 e 5 horas por semana, dependendo
do nível de Inglês inicial e do ano escolar em que comece.
6 Quantas disciplinas terá de realizar no total?
Um aluno Português só terá que realizar 6 créditos ( 4 disciplinas obrigatórias e 2 optativas). A
excelência do Diploma Dual ® da Academica Corportation permite homologar 75% dos créditos
exigidos para obter o American High School Diploma.
7 Que vantagens oferece o Diploma Dual ® ao aluno?
O Diploma Dual ® é um programa interdisciplinar que enfatiza a imersão educativa em Inglês, a
capacitação tecnológica e o desenvolvimento pessoal do aluno.
O programa curricular do Diploma Dual ® inclui conteúdos interessantes aos quais o aluno
normalmente não teria acesso e que supõem um enriquecimento pessoal e académico. A
possibilidade de participar em clubes sociais (de jornalismo, artes, fotografia…) permite-lhes
relacionarem-se com outros estudantes com os mesmos interesses.
Por outro lado, realizar uma dupla certificação do ensino secundário indica que o aluno tem habilidade
e disciplina, assim como a capacidade de enfrentar o desafio de conciliar uma dupla certificação,
qualidades que são muito valorizadas no mercado laboral.
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8 Que materiais necessitará o aluno?
Um computador e ligação à internet. Também é recomendável que disponha de uns auriculares
com microfone. Academica facilitará tudo o necessário para o acesso às plataformas de conteúdos
e actividades, assim como para a comunicação com professores e alunos.
9 Que garantia de qualidade oferece o Diploma Dual ®?
Total, já que os alunos que realizem este programa recebem a mesma certificação que os
estudantes norte-Americanos, válida em todos os estados e Universidades norte-Americanas.
10 Quer perguntar-nos algo mais?
Entendemos que às vezes é mais fácil falar pessoalmente. Por favor, não hesite em nos contatar.
A Escola tem também com uma directora do Diploma Dual ® e que seguramente pode
responder a qualquer pergunta que tenha..

O Diploma Dual® pode iniciar-se no 8º, 9º, 10º o 11º
anos.

Programa
de Estudos

Começar mais cedo permite uma distribuição mais
folgada das disciplinas e uma menor carga lectiva
durante o ensino secundário. E em simultâneo, favorece
o desenvolvimento da responsabilidade e maturidade no
trabalho por parte do aluno.

Os alunos que que tenham começado o Diploma Dual ®
no 10º ou 11º ano terão a possibilidade de aceder ao
Summer School antes do seu último ano de programa,
com o objetivo de aligeirar a sua carga de estudos.

Summer School
O valor do compromisso

Programa
de Estudos

Academica International Studies, proporá exclusivamente
àqueles alunos que ao chegar ao 12º ano têm que realizar
dois o três créditos, adiantar durante o verão do 11º ao 12º
ano, a disciplina optativa do último ano.
Estes alunos terão que ter superado todas as disciplinas de
11º ano na primeira convocatória e ter obtido qualificações
de A e/ou B nas disciplinas norte-Americanas realizadas até
então.
De realçar que esta possibilidade surgiu da iniciativa dos
próprios alunos do Diploma Dual ®, demonstrando uma vez
mais a sua maturidade e compromisso.

Programa de estudos

4 Year Program -

8º ano

8º ano: English
9º ano: English & Life Management Skills
10º ano: U.S. History & Elective
11ºano: U.S. Government+Economics
No 8º ano poderão aceder ao programa os alunos que, pelo seu nível de Inglês, maturidade e
interesse, sejam recomendados pela escola para que sejam inscritos.

4 Year Program -

9º ano

9º ano: English & Life Management Skills
10º ano: English & U.S History
11ºano: U.S Governm ent/Econom ics + Elective
12º ano: Elective
3 anos
Começando no 9º ano o aluno também se pode matricular no formato de 3 anos, finalizando o
programa no 11º ano.

Programa de estudos

3 Year Program -

10º ano

10º ano: English & Life Management Skills
11ºano: English & U.S History
12º ano: U.S Governm ent/Econom ics & Elective*

2 Year Program -

11º ano

11ºano: English, U.S History & Life Management Skills
(optativa obrigatória)
12º ano: English, U.S Governm ent/Econom ics & Elective*

*Summer School

Admissão e primeiros passos no programa
Para participar no Diploma Dual®, o aluno deve seguir os seguintes passos:
1. Entrega do formulário de admissão
preenchido.

5. Primeiro contato com o professor nos
Estados Unidos.

6. Conversa de boas vindas.
•

2. Realização da prova de acesso.
7. Começo e realização do curso.

•

3. Comunicação dos seleccionados.

•

4. Entrega do usuario e password.
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