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A preparar estudantes 
para novos desafios
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Diploma Dual®

12º Ano + American High School Diploma



Academica Corporation é a principal 

instituição educativa de colégios 

CHARTER* nos EUA. 

Com mais de 100.000 alunos, 4.000 

professores e 180 escolas em mais de 

10 estados como Flórida, Texas, Utah 

Georgia, Nevada, Califórnia…

02Diploma Dual®

Uma grande instituição educativa 
norte-Americana

Educação pública com gestão privada de alto rendimento 

(desde K2 até High School e K16) que destaca pela qualidade, 

pelo alto nível de implicação das famílias e dos professores, 

atenção individualizada ao aluno.

* 
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Líder em Educação Virtual

Diploma Dual®

Academica é umas das poucas 

instituições nos EUA reconhecida 

como Fornecedor de Serviços de 
Ensino Público Online. 

Oferece os seus serviços às suas 

próprias escolas e a todas, sejam 

públicas ou privadas norte-Americanas, 

que o solicitem.

A união entre a escola e a Universidade Americana.

Com o objectivo de aproximar o sistema Universitário ao 

High School, actualmente na maioria dos Estados é 

obrigatório que os alumnos do High School (9º ao 

12º ano), frequentem alguma disciplina online.
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Internacionalização do ensino de 
alto rendimento

Diploma Dual®

estudantes no seu desenvolvimento e 
preparação dentro, mas também fora 
dos Estados Unidos, a Academica 
Corporation inicia em 2001 um programa 

diferentes países que dá origem ao 
Diploma Dual®. 

Hoje, o Diploma Dual® está presente em 
Espanha, Portugal, França, Itália, 
Argentina, Colômbia, Ecuador, Perú, 
Venezuela, México, Chile, Coreia, China, 
entre outros países. 



Diploma Dual®

Em 2009, Academica Corporation 

elige Espanha como base para a sua 

internacionalização com a criação de 

uma estrutura com pessoal próprio 

especializado.

Actualmente, mais de 900 colégios en 

Espanha/Portugal estão inscritos no 

programa Diploma Dual®.
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Diploma Dual®

O programa Diploma Dual®

criado e desenvolvido pela 

Academica Corporation prepara os 

estudantes para adquirir os melhores 

níveis de competência para alcanzar 

três grandes objetivos.
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Diploma Dual®



Diploma Dual®

1 programa, 3 grandes objetivos.

Domínio no manuseamento das 

tecnologias mais avançadas da 

aprendizagem digital.

O aluno adquire responsabilidade e 

maturidade no trabalho, com um alto 

nível de autonomia, aprendizagem da 

gestão do tempo, capacidade de 

em ambientes diferentes e multiculturais.

Todas as disciplinas e as relações com os 

professores estabelecem-se em Inglês 

desde o primeiro instante. Aquisição de 

um nível bilíngue avançado.

Diploma Dual®: 
a meta é o caminho
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1. Imersão Linguística. 

2. Imersão Tecnológica. 

3. Imersão Personal.  
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Diploma Dual®

O que se alcança?

•  O  12º ano do país de origem do         

    aluno, de forma presencial.

•  E o 12º ano norte-Americano,  
    High School Diploma, 100% online.
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Os alunos do Diploma Dual®

alunos norte-Americanos quando terminam o High School.
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Uma das vantagens do 
Diploma Dual®, à parte 
da notável melhora do 
nível de Inglês, é a 
autonomia que proporciona 
aos alunos e a facilidade 
que adquirem no 
manuseamento das
tecnologias

Diploma Dual®



O sistema educativo norte-Americano avalia os alunos por conhecimentos e 

capacidades. Considera que um aluno não tem que estudar a mesma 

disciplina (Matemática, Física, Literatura…) em duas línguas diferentes, 

Desta forma a Academica International Studies pode reconhecer equivalências 

ao aluno até 75% dos 24 créditos que se exigem para emitir o American High 

School Diploma aos nossos alunos.
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Diploma Dual®

Como se alcança?

Diploma Dual®
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High School Diploma
Credits Required for Graduation: 24
SUBJECT  AREA

Native Language & Literature

English

Mathematics

Science

Social Studies

Fine Arts or Performing Arts

Physical Education/Health

Electives

Grade Point Average

Equivalências de créditos

Diploma Dual®

* Realizados nos últimos 4 anos no país do aluno. 

COUR SE  REQUIREMENT S  24  CRE D I T S

4 credits, with major concentration in composition, reading for information, and literature

2 credits*  + 2 credits 

4 credits, one of which must be Algebra 1 or equivalent and one of which must be Geometry
or its equivalent

3 credits, two of which must have a laboratory component and one of which must be 
Biology 1 or equivalent course or series of courses

1 credit of World History
1 credit of US History
0.5 credit of US Government
0.5 credit of Economics

1 credit in physical education to include integration of health

2 credits  + 2 credits

Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale



Os alunos do Diploma Dual® terão que realizar  6 créditos online:  4 do currículo 

obrigatório e 2 do currículo optativo.
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Diploma Dual®

Como se alcança?

Disciplinas Obrigatórias
English: 2 créditos*

U.S History: 1 crédito

U.S Goverment+Economics: 1 crédito

* O aluno terá que superar obrigatoriamente os   
  níveis de Inglês, independentemente do seu nível  
  inicial: English I-II, English II-III, English III-IV.

Disciplinas Optativas
Life Management Skills: 1 crédito*

College Preparation (SAT-ACT): 1 crédito

Criminology: 1 crédito 

Psychology: 1 crédito

Digital Photography: 1 crédito

Concepts of Engineering  
& Technology: 1 crédito

English: 1 crédito

* Disciplina optativa obrigatória

Diploma Dual®



14

Programa 
de estudios

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

A vantagem de começar mais cedo é que o aluno apenas 

terá que realizar 1 ou 2 disciplinas por ano, e a carga 

lectiva será menor durante os últimos dois anos do 

Ensino Secundário. Em simultâneo, quantos mais anos es-

tiver a realizar o programa mais ampla será a sua 

imersão.

Diploma Dual®
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8º ano - 4 Year Program
8º ano: English

9º ano: English & Life Management Skills

10º ano: U.S. History & Elective

11º ano: U.S. Government+Economics

No 8º ano poderão aceder ao programa os alunos que, pelo seu nível de Inglês, maturidade e 
interesse, sejam recomendados pelo colégio para que sejam inscritos.



9º ano: English & Life Management Skills

10º ano: English & U.S History

11º ano: U.S Government+Economics &  Elective 

12º ano: Elective
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3 years*

9º ano - 4 Year Program

Ao iniciar o programa no 9º ano, o aluno também se pode inscrever no formato de 



11º ano - 2 Year Program
11º ano: English, U.S History & Life Management Skills 

12º ano: English, U.S Government+Economics &  Elective*

10º ano - 3 Year Program
10º ano: English & Life Management Skills

11º ano: English & U.S History

12º ano: U.S Government+Economics &  Elective*

17

* Summer School

Diploma Dual®
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Diploma Dual®

Summer School 

O valor do compromisso
Academica International Studies, permite exclusivamente àqueles alunos que ao chegar 

ao 12º ano têm que realizar dois o três créditos (e tenham bom aproveitamento) 

adiantar, durante o verão do 11º ao 12º ano, a disciplina opcional do último ano. 

Estes alunos terão de ter aprovado todas as disciplinas realizadas até ao 11º ano no seu 

colégio, e ter alcançado notas de A e/ou B nas disciplinas Norte-Americanas realizadas 

até à data.

De realçar que esta possibilidade surgiu da iniciativa dos próprios alunos do 

Diploma Dual®, interessados em realizar outras atividades complementáres ao 12º ano, 

demonstrando uma vez mais a sua maturidade e compromisso.

Diploma Dual®
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Diploma Dual®

Como trabalha o aluno?
O aluno trabalha desde sua casa com um computador e uma ligação à 

internet.

O Diploma Dual® exige un nível médio de esforço, similar a uma 

actividade extracurricular: de 3 a 5 horas semanais, dependendo das 

capacidades do aluno e do número de disciplinas que esteja a realizar.

Diploma Dual®
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O Programa põe à disposição do aluno 

todas as plataformas necessárias:

•   nas quais 

consulta e realiza as suas actividades. 

•  para relacionar-se com 

o seu professor norte-Americano e 

consultar a evolução do seu trabalho 

(notas, horas dedicadas, actividades 

por realizar). 

Diploma Dual®

A família e o director de programa do 

colégio também têm acesso à 

plataforma de comunicação.

De conteúdos e actividades,

De comunicação,
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O aluno necessita um computador.

Todos os conteúdos são proporcionados pela Academica International Studies.

Diploma Dual®
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De 16:30h a 22:00h

Diploma Dual®

Como se comunicam aluno e professor?
•  O professor está disponível num horário pré-estabelecido no início do 
    programa.

•  Videoconferências individuais, algumas de carácter obrigatório, e outras a    
    pedido do aluno ou do professor de caráter voluntário.
  

•  Live sessions programadas. Actividades de grupo de carácter obrigatório e   
   voluntário.

   Estas actividades são muito importantes para: reforçar conhecimentos,    

   resolver dúvidas e melhorar as suas competências.

Diploma Dual®



• O aluno é avaliado de forma contínua através de actividades propostas em        

   cada módulo e da sua participação nas videoconferências individuais e nas     

   live sessions.

• Contactos regulares entre o director do programa e o professor norte-          

   Americano. 

• Se não realiza alguma atividade ou não se conecta à internet durante uma 
   semana, o professor norte-Americano contactará o director de programa do  
   colégio.
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Diploma Dual®

Como se realiza o seguimento do aluno?

Diploma Dual®
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•  As famílias podem contactar com o professor norte-Americano em   

   qualquer momento do ano, solicitando o agendamento previamente.

•  Relatório do processo do aluno a metade do semestre. Se o processo  

    como poderia melhorar.

• 

Diploma Dual®
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Diploma Dual®

Notas
• Para obter o diploma de High School norte-Americano, a Academica

  requisito imprescindível a aprovação de todas as disciplinas em todos        

  os anos letivos do sistema Português, sem exceção. O aluno terá também  

  que ter realizado 2 anos da disciplina de Inglês no curricular Português,    

  entre o 9º e o 12º ano.

• O aluno deve conseguir os 24 créditos necessários para a graduação e      

  um Grade Point Average (GPA) mínimo de 2.0. 

Diploma Dual®



O GPA de um aluno obtém-se somando todas as notas numéricas 

de todas as disciplinas realizadas até à data, dividido entre o 

número de disciplinas.

O aluno deverá portanto conseguir uma média de 70% em todas as 

disciplinas (2.0 GPA). 
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4.0 (90 - 100%)  

3.0 (80 - 89 %)

2.0 (70 - 79 %)

1.0 (60 - 69 %)

0.0 (Less than 59%)

Portugal

18-2

14-17

12-13

10-11

9 or less

USA

A

B

C

D

F

GPA
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Diploma Dual®

Fases 
Inscrição

Prova de admissão

Comunicação de selecionados

Entrega do usuário e password

Primeiro contato com o professor nos EUA

Conversa de boas-vindas

Início do programa

Realização do programa

Diploma Dual®

www.academica.school
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