Rotas de Carreira e rumo à Faculdade:
O que ajudará você a se preparar para o seu
futuro durante o ensino médio?
O objetivo de Utah é que todos os estudantes
se formem no ensino médio já preparados
para a faculdade, carreiras e vida, para buscar
o futuro que escolheram. Até 2025, quase dois
entre três empregos do país (65%) precisarão
de educação ou treinamento pós ensino
secundário.1”A maioria dos alunos precisará
obter uma credencial pós ensino secundário
para conseguir um salário que sustente uma
família na economia atual.”2

Durante o Ensino Médio

Reserve um tempo para dar uma olhada nas rotas desses
programas.
Os estudantes de Utah têm muitas opções no ensino médio
para explorar interesses, aptidões e cursos avançados para
que os formandos possam navegar com sucesso por rotas até
oportunidades pós ensino secundário — Colocação Avançada
(AP), Matrícula Simultânea (CE), Educação Profissional e Técnica
(CTE), Bacharelado Internacional (IB), aprendizado baseado no
trabalho e outras oportunidades. Os estudantes podem escolher
uma combinação de cursos de AP, CE, CTE e IB oferecidos que
melhor sirvam para suas necessidades e objetivos. Lembre-se de
conversar com os professores e orientadores pedagógicos
sobre estas opções.

COLOCAÇÃO AVANÇADA (AP)

Informações sobre AP — https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=1

O que é?
As aulas são cursos universitários avançados, ensinados por um professor do ensino
médio, durante o ensino médio.
O currículo é criado pelo professor para atender os requisitos do Conselho Universitário.
Os alunos podem obter créditos universitários através de um teste ao final do curso.
Eles devem obter pontuação de no mínimo 3 de em um exame com notas entre 0 e 5
para obter os créditos.
Fazer um exame AP é opcional, mas necessário para obter créditos universitários.
Os créditos são razoavelmente bem transferidos do ensino médio para a
universidade e de universidade para universidade.

Alunos AP:
Desejam iniciar um curso de nível universitário ainda no ensino médio
Planejam frequentar uma faculdade ou universidade

Habilidades aprendidas e praticadas:
Comunicação — receber e passar mensagens
Planejamento, organização e gerenciamento
Responsabilidade, tomada de decisões e liderança
Solução de problemas, análise e pensamento crítico
Demonstração de definição de objetivos e estratégias para sua obtenção
Planejamento, organização e gerenciamento
Aprendizado para toda a vida
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MATRÍCULA SIMULTÂNEA (CE)

Informações sobre CE — https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=2

O que é?
As aulas fornecem créditos para o ensino médio e faculdade ao mesmo tempo.
As aulas são ensinadas por professores adjuntos ou professores do ensino médio
com mestrado; o conteúdo é criado pela universidade e amplamente acessado
on-line.
A nota obtida nas aulas vai para o histórico escolar do aluno.
Os créditos CE são transferíveis para a maioria das faculdades e universidades
em Utah,

Alunos CE:
Desejam iniciar um curso de nível universitário ainda no ensino médio
Planejam frequentar uma escola técnica ou universidade em Utah
Têm interesses em um emprego/habilidade específicos (ex., carreira em
tecnologia ou saúde)

Habilidades aprendidas e praticadas:
Comunicação — receber e passar mensagens
Planejamento, organização e gerenciamento
Responsabilidade, tomada de decisões e liderança
Solução de problemas, análise e pensamento crítico
Trabalho em equipe — trabalhar com outras pessoas em objetivos comuns
Aprendizado para toda a vida
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA (CTE)
Informações sobre CTE — https://schools.utah.gov/cte

O que é?
Programas focados na carreira que iniciam os alunos em uma rota para obter credenciais em
cursos pós ensino secundário, no local de trabalho, carreira e faculdade.
Habilidades técnicas, acadêmicas e de empregabilidade através de cursos CTE, aprendizado
durante o trabalho e matrícula simultânea.
A sequência de cursos permite que os alunos do ensino médio explorem cursos focados na
carreira ao prepará-los para opções pós ensino secundário e de carreira.
As Rotas de Carreiras oferecem aos alunos as habilidades necessárias para carreiras pós
ensino secundário.
Muitos cursos CTE são cursos CE (contam créditos para a faculdade). Consulte o orientador
educacional para mais informações.

Alunos CTE:
Obtêm certificados estaduais e da indústria e credenciais reconhecidas pela indústria
Aplicam o aprendizado acadêmico às oportunidades de carreiras práticas
Buscam oportunidades de estágio para aprender um conjunto de habilidades

Habilidades aprendidas e praticadas:
São oferecidas aos alunos oportunidades para participarem de observação de atividades
profissionais, programas trabalho-escola, oficinas e estágios.
Geram várias oportunidades de aprender sobre várias carreiras
Fornecem ligação com a educação pós estudo secundário e empregos através de visitas a
locais
Fornecem oportunidades de obter certificados em áreas na carreira
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BACHARELADO INTERNACIONAL (IB)*
Informações sobre IB —
https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=4

O que é?
As aulas focam em escrita, pesquisa e debates (ensinadas por um
instrutor de IB certificado).
Os estudantes do IB se concentram em questões globais e na retribuição
à comunidade (aprendizado de serviço).
Os estudantes podem obter o Diploma IB e também o diploma do
ensino médio.
Podem obter até 30 horas de crédito universitário, dependendo da
universidade.
O Programa IB é reconhecido internacionalmente e é fundamental
para admissões em escolas da Ivy League e o programa de honra U
of U.

Alunos IB:
Mostram interesse e ambição em muitas áreas do assunto — não
apenas áreas de pontos fortes
Desejam aplicar seu aprendizado a situações no mundo real

Habilidades aprendidas e praticadas:
Adquirir habilidades para conduzir debates e pesquisas
Explorar conceitos (significância local e global)
Aplicar habilidades de pensamento criticamente e criativamente
Expressar ideias confiantemente e colaborativamente
Mostrar forte senso de honestidade, justiça e respeito pela dignidade
de indivíduos, grupos e comunidades
*Várias escolas em Utah oferecem o programa de Bacharelado Internacional.
Não esqueça de consultar seu orientador educacional para determinar se este
programa está disponível em seu distrito escolar/charter local.
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