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Resumo dos Requisitos de Graduação de MCPS
O ESTADO DE MARYLAND AUTORIZA UM DIPLOMA para todos os formandos do ensino médio, mediante o cumprimento satisfatório de quatro categorias de requisitos: 
matrícula, crédito de cursos, programa de aprendizagem mediante serviço estudantil (sigla em inglês, SSL) e avaliações de Maryland. Os alunos devem completar satisfatoriamente 
quatro anos além da 8ª série para atender aos requisitos de matrícula. Todos os demais requisitos estão resumidos na tabela abaixo. Consulte o Boletim Informativo on-line de Cursos 
MCPS de 2017-2018 no endereço coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org/Home/PlanningTools ou o conselheiro da sua escola para mais informações.

CRÉDITOS DE CURSOS
INGLÊS 4 créditos

BELAS ARTES (SIGLA EM INGLÊS, FA) 1 crédito. Curso escolhido em arte, dança, dramaturgia/teatro e música satisfaz esse requisito (FA). Os cursos que satisfazem esse requisito 
estão indicados no boletim informativo de cursos.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 0.5 crédito

MATEMÁTICA

4 créditos, incluindo 1 com instrução em álgebra alinhada com a Avaliação do Ensino Médio de Maryland para álgebra ou um ou mais créditos 
em cursos de matemática subsequentes para os quais álgebra I é um pré-requisito, e um com instrução em geometria alinhada com os padrões 
de conteúdo para geometria. 
REQUISITO ESTADUAL PARA ALUNOS GRADUANDO-SE NO ANO 2018 E ANOS SUBSEQUENTES: Os alunos graduando-se em 2018 e em anos 
posteriores devem estar matriculados em um curso de matemática em cada ano do ensino médio. Isso pode resultar em alunos ganhando mais de 4 
créditos em matemática para a formatura.  Consulte a seção de ofertas do Departamento de Matemática do boletim de cursos para mais detalhes. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 1 crédito

CIÊNCIAS 3 créditos, 1 crédito de biologia (sigla em inglês, BC) e 1 crédito de ciências físicas (sigla em inglês, PC) devem ser incluídos. Consulte a seção 
de ofertas do Departamento de Ciências do boletim informativo de cursos para mais detalhes.

ESTUDOS SOCIAIS 3 créditos, 1 crédito de História dos EUA; 1 Crédito de História Mundial; e 1 crédito de Governo Nacional, Estadual e Local são obrigatórios.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (SIGLA EM INGLÊS, 
TE)

1 crédito designado a TE. Os cursos que satisfazem esse requisito estão indicados no boletim de cursos. Cursos de Tecnologia Avançada 
(sigla em inglês, AT) não satisfazem os requisitos de TE.

ELETIVAS
Os créditos adicionais necessários para a 
graduação podem ser cumpridos por uma das 
três opções seguintes

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 3

2 créditos em um curso de idioma estrangeiro, que 
pode incluir a Língua Americana de Sinais E 2.5 
créditos em cursos eletivos

2 créditos em Educação Tecnológica 
Avançada E 2.5 créditos em cursos eletivos

Conclusão de um Programa de 
Estudo aprovado pelo estado E 0.5 
crédito em cursos eletivos

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM MEDIANTE SERVIÇO ESTUDANTIL (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.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ABRANGENTE DE MARYLAND (sigla em inglês, MCAP) 
REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO MÉDIO (sigla em inglês, HSA)1,2,3,4,5

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 Álgebra 1 HSA ou Álgebra 1 PARCC antes de 2016-2017, OU
• Ser aprovado na avaliação Álgebra 1 PARCC/MCAP, OU
• Fazer a avaliação de Álgebra 1 MCAP em 2019-2020 ou 2021-2022, OU
• Se foi aprovado no curso de Álgebra 1 durante 2019-2020, uma isenção COVID foi concedida para atender ao requisito de avaliação.  Nenhuma participação adicional em 

um teste é necessária.

INGLÊS 10 

Crédito obtido em Inglês 10 ou equivalente, ou ESOL 3 ou nível mais alto E
• Ser aprovado na avaliação Estudos da Língua Inglesa/Leitura e Escrita 10 (sigla em inglês, ELA/L 10) PARCC/MCAP, OU
• Fazer a avaliação de Estudos da Língua Inglesa/Leitura e Escrita 10 MCAP em 2019-2020 ou 2021-2022, OU
• Se foi aprovado em Inglês 10 durante o ano letivo de 2019-2020, uma isenção COVID foi concedida para atender ao requisito de avaliação. Nenhuma participação 

adicional em um teste é necessária.

GOVERNO

Crédito obtido em Governo Nacional, Estadual e Local ou equivalente, E
• Passar na avaliação de Governo, OU
• Fazer a avaliação de Governo em 2021-2022, OU
• Se foi aprovado em Governo Nacional, Estadual e Local durante o ano letivo de 2019-2020 ou 2020-2021, uma isenção COVID foi concedida para atender ao requisito 

de avaliação.  Nenhuma participação adicional em um teste é necessária.
CIÊNCIAS • Fazer a Avaliação Integrada de Ciências de Maryland

1 Prova Substituta: Os alunos que obtiverem pontuações de qualificação em testes substitutos (AP/IB) atenderão ao requisito MCAP HSA nessa área de conteúdo.
2 Transferência de Crédito: Os alunos transferidos de escolas públicas de fora de MD podem estar qualificados a atender a alguns requisitos de área de conteúdo MCAP HSA com Transferência de Crédito.
3 Opções de combinação de pontuação de teste estão disponíveis para as avaliações.
4 Bridge Plan: O Plano Ponte ou "Bridge Plan" é um meio alternativo de atender aos requisitos de graduação MCAP HSA. Com o "Bridge Plan", os alunos demonstram domínio do conteúdo concluindo projetos quando têm dificuldade em passar no teste tradicional.
5 isenções COVID concedidas em 2019-2020 e 2020-2021. 0354.22 • EGPS
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