
     

  

    

              

  
    

Advanced Studies Parent/Legal Guardian Notification Letter

Prezados Pais/Responsável Legais,

Como parte dos Programas de Colocação Avançada do Conselho Universitário, Bacharelado Internacional e
da Educação Internacional de Avaliação de Cambridge, (College Board Advanced Placement,
International Baccalaureate e Cambridge Assessment International Education), seu filho(a) receberá um
conteúdo de curso de nível universitário que está de acordo com o currículo exigido pela organização. O
professor do seu filho(a) também utilizará materiais e recursos instrucionais para atender aos requisitos do
curso e do programa. Ao aderir ao currículo, os alunos podem fazer o exame final em sua disciplina
específica para ganhar créditos universitários de acordo com o acordo de articulação do Departamento de
Educação da Flórida (Estatutos da Flórida (§1007.23,) e acordos com as universidades em todo o país e no
mundo.

A participação nos currículos de Colocação Avançada do Conselho Universitário, Bacharelado Internacional
e da Educação Internacional de Avaliação de Cambridge (College Board Advanced Placement,
International Baccalaureate e Cambridge Assessment International Education) pode render ao
Programa de Bolsas de Estudo da Flórida chamada “Futuro Brilhante” (Bright Futures) de acordo com os
Estatudos da Flórida § 1009.534(1)(c) e §1009.531(3)(a), desde que os alunos participem do currículo completo
e cumpram todos os requisitos. Além disso, os currículos de Colocação Avançada, Bacharelado Internacional
e da Educação Internacional de Avaliação de Cambridge são elaborados por essas organizações por meio
de comitês de professores e por outros educadores especializados em cada área. Os currículos desses
programas não são de forma alguma criados ou ditados pelo Conselho Escolar do Condado de Orange,
Flórida ou Pelas Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS). Além disso, a OCPS não define quais
tópicos de nível universitário são adequados para alunos dos cursos de Colocação Avançada do Conselho
Universitário, Bacharelado Internacional e da Educação Internacional de Avaliação de Cambridge. Tais
materiais curriculares podem conter materiais que de outra forma seriam inadequados para alunos
menores de 18 anos. Sendo assim, pela participação de um aluno(a) em um programa, os pais/responsáveis
legais liberam e insentam a OCPS e seus funcionários e agentes de toda e qualquer reivindicação sob a lei
da Flórida e federal, incluindo, mas não limitando a, a Declaração de Direitos dos Pais (Estatutos da Flórida,
Capítulo 1014,), e o uso de tais curriculos de Colocação Avançada, Bacharelado Internacional, e da Educação
Internacional de Avaliação de Cambridge.

Além disso, a Matrícula Acadêmica Dupla (Academic Dual Enrollment) é um programa de aceleração que
permite que os alunos se matriculem em cursos pós-secundários e recebem créditos de ensino médio e
pós-secundário, ao mesmo tempo em que obtêm um diploma de ensino médio, um certificado de carreira,
uma certificação do setor ou um diploma de associado ou bacharelado. Por meio dos cursos de Matrícula
Acadêmica Dupla, os alunos também serão apresentados ao conteúdo do curso de nível universitário de
acordo com o Estatuto da Flórida § 1007.271, , e conforme descrito pelo currículo de nível universitário da
instituição de ensino superior que não é de forma alguma criado ou ditado pela OCPS.

O sucesso de seu filho(a) nos programas de Estudos Avançados pode ser ainda mais aprimorado pelo
envolvimento dos pais/responsáveis legais. Incentivamos as famílias da OCPS a explorar o currículo de
Estudos Avançados visitando o site
www.ocps.net/departments/curriculum__and_digital_learning/advanced_studies

http://www.ocps.net/departments/curriculum__and_digital_learning/advanced_studies
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A participação em cursos de Estudos Avançados é voluntária. Qualquer aluno cujos pais/responsávies legais façam uma
solicitação por escrito ao diretor(a) da escola será removido de qualquer matrícula em cursos de Estudos Avançados. Se
você tiver perguntas ou preocupações específicas, entre em contato com o diretor(a) da escola de seu filho(a).


