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Resumo dos Requisitos de Graduação de MCPS
O ESTADO DE MARYLAND AUTORIZA 1 DIPLOMA para todos os graduados do ensino médio, com base no cumprimento bem-sucedido de quatro categorias de requisitos: 
matrícula, crédito de curso, aprendizagem mediante serviço estudantil (sigla em inglês, SSL) e avaliações do Programa de Avaliação Abrangente de Maryland (sigla em inglês, 
MCA). Os alunos devem completar satisfatoriamente quatro anos além da 8ª série para atender ao requisito de matrícula, a menos que um plano de matrícula alternativo seja 
desenvolvido e uma isenção seja aprovada conforme descrito no regulamento ISB-RA. Todos os demais requisitos estão resumidos na tabela abaixo. Consulte o Boletim Informativo 
on-line de Cursos MCPS de 2022-2023 no endereço coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org/Home/PlanningTools ou o conselheiro da sua escola para mais informações.

CRÉDITOS DE CURSOS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 
ENGENHARIA OU EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA (SIGLA EM INGLÊS, 
TE)

1 crédito designado em TE. Os cursos que atendem a esse requisito são designados no boletim do curso e incluem o estudo de 
computadores e processos algorítmicos ou a aplicação de conhecimentos, ferramentas e habilidades para resolver problemas 
práticos e ampliar as capacidades humanas.

INGLÊS 4 créditos de instrução organizada em compreensão de textos literários e informativos, escrita, fala e compreensão auditiva, 
linguagem e letramento (leitura e escrita), dos quais 1 crédito deve estar alinhado com o MCA para inglês.

BELAS ARTES (SIGLA EM INGLÊS, 
FA) 1 crédito em dança, artes de mídia, música, teatro ou artes visuais, ou uma combinação destes.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 1 crédito

MATEMÁTICA 4 créditos,1 incluindo instrução em álgebra alinhada com o MCA para álgebra ou 1 ou mais créditos em cursos de matemática 
subsequentes para os quais Álgebra 1 é um pré-requisito e 1 com os padrões de conteúdo para geometria. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 1 crédito

CIÊNCIAS
3 créditos em Padrões de Ciências da Próxima Geração (Next Generation Science Standards, NGSS), incluindo 1 crédito em 
ciências da vida alinhado ao MCA para ciências, 1 crédito em ciências físicas e 1 crédito em ciências da terra/espaço ou um curso 
de NGSS com os tópicos de ciências da terra/espaço integrados.

ESTUDOS SOCIAIS 3 créditos, 1 crédito em História dos EUA, 1 crédito em História Mundial e 1 crédito em Governo Nacional, Estadual e Local 
alinhado com o MCA para governo. 

LÍNGUAS MUNDIAIS OU 
PROGRAMA DE ESTUDOS E 
ELETIVAS

2 créditos na mesma língua mundial, que podem incluir 2 
créditos em linguagem de sinais americana E 2 créditos em 
disciplinas eletivas, 

OU

Concluir um programa de estudos (sigla em inglês, POS) 
em carreira e educação técnica aprovado pelo estado E 
um mínimo de 0,5 crédito em cursos eletivos ou mais, 
dependendo do POS 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM MEDIANTE SERVIÇO ESTUDANTIL (SIGLA EM INGLÊS, SSL)
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 
MEDIANTE SERVIÇO ESTUDANTIL 
(SSL)

75 horas de aprendizagem mediante serviço estudantil  
O requisito SSL é rateado para alunos matriculados em MCPS pela primeira vez após a 6ª série.

REQUISITOS DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ABRANGENTE DE MARYLAND (MCA)1,2

Esses requisitos de avaliação estão sujeitos a mudanças pelo Departamento de Educação do Estado de Maryland (sigla em inglês, MSDE).

ÁLGEBRA 1

Crédito de curso obtido em Álgebra 1 E
• Fazer a avaliação de Álgebra 1
• Se foi aprovado no curso de Álgebra 1 durante 2019-2020, uma isenção de COVID foi concedida para atender ao requisito 

de avaliação. Nenhuma participação adicional no teste é necessária e o status do teste do aluno será lido como "Não 
Obrigatório".

INGLÊS 10 Crédito de Curso obtido em Inglês 10 ou equivalente, ou Inglês 10 para Aprendizes da Língua Inglesa (sigla em inglês, EL) E
• Fazer a avaliação de Estudos da Língua Inglesa/Leitura e Escrita 

GOVERNO Crédito de Curso obtido em Governo Nacional, Estadual, e Local ou equivalente E
• Fazer a avaliação de Governo 

CIÊNCIAS Crédito obtido no curso de Biologia ou equivalente, E
• Fazer a avaliação de Ciência da Vida

1 Prova Substituta: Os alunos que obtiverem notas de qualificação em testes substitutos (AP/IB) atenderão ao requisito do MCA nessa área de conteúdo.
2 Transferência de Crédito: Alunos transferidos de escolas públicas de fora de Maryland podem se qualificar para atender a alguns requisitos da área de conteúdo do MCA com crédito 
por transferência.
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