Griggs American High School

descritivo do programa de diploma americano

Griggs International Academy
No início do século XX, Frederick Griggs, um visionário educador
americano, elaborou um método educacional com a intenção de abranger
pessoas ao redor do mundo todo. Em 1909, sua ideia ganhou forma ao
inaugurar o modelo de ensino da Griggs International Academy, um sistema
empenhado em promover Educação Internacional à Distância (EAD).
Em 1916, os estudantes do sistema educacional Griggs International
Academy estavam espalhados por todos os estados do território americano
e, também, em outros 10 países. Desde esse período, mais de 400 mil
pessoas tiveram acesso à Educação em razão de sua rede mundial de
escolas parceiras.
Focada inicialmente em expansão para o mercado asiático, atualmente a
GIA conta com mais de 10 mil escolas filiadas ao seu currículo na China e
na Índia, buscando no momento, alcançar outros mercados educacionais
promissores, como o brasileiro. A demanda desse contexto educacional por
programas mundialmente creditados, tem aberto pontes para a introdução
do currículo Griggs para dentro dos colégios no Brasil.
Andrews University
Atualmente reconhecida como uma das melhores instituições de Ensino
Superior dos Estados Unidos, a Andrews Universtity deu início a suas
atividades no ano de 1874, com o intuito de prover uma grade currícular
séria, baseada em pesquisas de qualidade e ensino prático.
Nessa instituição educacional, são oferecidas diversas opções de cursos
de graduação, pós-graduação e doutorado. Além disso, incentiva-se as
práticas de mobilidade estudantil e projetos que visem a internacionalização
dos sistemas educacionais adventistas ao redor do mundo.
Tida pelo "U.S. News and World Report” como uma das universidades
mais multi-culturais dos EUA, a Andrews preocupa-se em transmitir para
o mundo a mesma educação de qualidade oferecida aos alunos presenciais.
Por isso, em parceria com a Griggs International Academy, desenvolveu
um sólido programa de Ensino à Distância para centros educacionais, que
visa preparar seus alunos a ingressarem em Universidades de excelência.

Griggs American High School
O Griggs American High School corresponde aos anos do Ensino Médio
brasileiro, em um sistema de dupla certificação a distância. Sendo assim,
implementa dentro dos colégios brasileiros um currículo americano de
excelência, para que os alunos brasileiros possam ter acesso à mesma
Educação e à mesma rotina de um estudante americano, sem sair de seu
colégio no Brasil. O intuito é o de que, ao finalizar sua carreira no Ensino
Secundário, tenha dupla certificação: um Diploma Brasileiro, conferido
pela Instituição Brasileira em que estudou e um Diploma Americano
chancelado pela Griggs International Academy (GIA).
Integração Curricular
O Griggs American High School têm uma abordagem de Ensino que busca
complementar a formação educacional brasileira do aluno, sem substituíla. Portanto, em uma proposta de Período Integral, os alunos cursam
normalmente o currículo brasileiro no período da manhã e, durante o
período da tarde, participam das matérias do currículo americano que
não estão compreendidas na grade curricular do Brasil. Sendo assim, não
repetem matérias, mas acrescentam outros tópicos, tais quais: Literatura
Americana, História Americana, Governo Americano (Política e Leis),
Health (Saúde), Ciência da Computação. Dentro da filosofia de ensino da
GIA, essas aulas são ministradas em Língua Inglesa, em completa imersão
ao idioma.
Carga-horária
O Griggs American High School tem duração de três anos, a serem cursados
entre o 9˚ Ano e o 2˚ Ano do Ensino Médio. Dessa maneira, os alunos terão
o último ano do Ensino Secundário para focarem os estudos nos diversos
Processos Seletivos do Ensino Superior. Ao longo do período do currículo
americano, os alunos assistirão a sete matérias, que serão ministrados
ao longo de três anos letivos. Semanalmente, as aulas estarão divididas
em dois a cinco períodos no contra- turno do período regular.

Prova de Nivelamento
Para ingressar no currículo do Griggs American High School, os estudantes
são submetidos a um Teste de Proficiência pois, a rotina escolar dentro do
currículo americano acontece inteiramente na Língua Inglesa. Antes de
ingressarem, os alunos do Ensino Fundamental que desejarem aprimorar
seu nível de Inglês para se submeterem à prova, podem participar de um
dos projetos de Intercâmbio Linguístico-Cultural oferecidos pela Griggs
International Academy. São programas que acontecem durante as férias
ou até durante um semestre letivo nos Estados Unidos, na Inglaterra ou
em Hong Kong e visam o aprimoramento linguístico.
Tablet Didático
É inegável a facilidade e a revolução que as novas plataformas virtuais
estão inserindo no Meio Educacional. O Griggs American High School
disponibiliza todo o material didático em tabletes individuais, pois preza
acompanhar a evolução tecnológica em que os jovens estão inseridos.
Entendendo que além da praticidade, essa é uma maneira de tornar o
conhecimento mais atrativo para os estudantes.
Summer Camps e Créditos Pré-Universitários
Os alunos que desejarem podem cursar parte do currículo americano do
Griggs American High School fora do país em um Summer Camp durante
suas férias letivas, de maneira lúdica, imersiva e intersocial. É possível, por
exemplo, cursar o módulo de American Government em um Intercâmbio
Cultural em Washington D.C., capital dos Estados Unidos da América:
literalmente caminhando pelo conhecimento.
Além disso, nesses programas são oferecidos Créditos Pré-Universitários,
que são conteúdos introdutórios do Ensino Superior Americano. Os
estudantes que visam cursar o Ensino Superior nos Estados Unidos
normalmente optam por fazer essas matérias, pois futuramente não
precisarão cursá-las na faculdade.

Corpo Docente
O Griggs American High School preza pela excelência na Educação de
seus alunos e acredita que um Corpo Docente bem preparado é um fator
essencial para esse objetivo. Sendo assim, todos os professores do sistema,
além do fato de serem nativos ou fluentes em Língua Inglesa, passam por
um período de preparação e reciclagem com profissionais especializados
em Currículo Americano. A Coordenação Pedagógica Internacional da
Griggs International Academy acompanha de perto o rendimento dos
professores e os resultados de suas aulas.
Diploma Americano
A Griggs International Academy, desde sua fundação, tem buscado não
somente ser uma provedora de Educação Internacional, mas também
ser uma facilitadora de caminhos educacionais. Acredita, pois, que um
Diploma com reconhecimento mundial permite o acesso a Instituições
renomadas de Ensino Superior com maior êxito. Por isso, oferece aos
seus alunos uma certificação reconhecida pelas instâncias mais altas dos
Departamentos de Educação dos Estados Unidos. Ou seja, não estando
interessada em simplesmente formar alunos, mas em oferecer excelência
educacional no Ensino Médio e um futuro de vitórias no Ensino Superior.
Formatura Internacional
O maior interesse da Griggs International Academy é oferecer atalhos
internacionais para as jornadas de seus estudantes. Sendo assim, esta
sempre empenhada em buscar oportunidades para que eles caminhem
pelo mundo e, portanto, possam ampliar seus horizontes. Ao finalizar o
Griggs American High School, compreende-se que este é um momento
interessante para que os alunos saiam do país e possam, então, entrar em
contato direto com novas culturas, novas pessoas e reais novas perspectivas
de vida. De cunho turístico e cultural, os programas de Formatura fora
do país têm duração de cinco dias na Europa ou nos Estados Unidos e
prezam por uma experiência inesquecível. É intuito do programa fazer
parte da vida do estudante não somente dentro da sala de aula, mas em
todos os âmbitos que possam fazê-lo crescer holísticamente.

Matérias Obrigatórias

American Government

British and American Literature

É inquestionável a importância da interação entre a
Casa Branca e outros governos mundiais. Por isso, essa
matéria tem por objetivo estudar a estrutura do Estado
Americano, entender suas características principais,
seus processos de decisão e eleição, bem como
movimentação internacional.

Entendemos que, por meio da Literatura, muitas
das questões adolescentes podem ser arrazoadas.
Ademais, a partir de discussões criativas, os estudantes
podem desenvolver as capacidades discursivas e
argumentativas. Essas duas matérias, portanto, estão
focadas em construir formadores de opinião.

Carga Horária: 120 horas (01 crédito)

Carga Horária: 120h cada disciplina (01 crédito cada)

American History

Health

Desde a Guerra Civil, o Estado Americano passou por
diversas reformulações que, ao final desses anos, o
transformou na Potência que é. Portanto, essa matéria
busca elucidar quais foram os caminhos percorridos
e quais os grandes pensadores e políticos que os
conduziram até aqui.

Nessa matéria, o aluno será incentivado a definir
uma variedade de metas para guiá-lo a uma vida mais
saudável. Durante essa jornada, preencherá sua rotina
com exercícios e um plano de fitness pessoal que
combine com seus interesses, visando melhoria em
Qualidade de Vida e Bem-Estar.

Carga Horária: 120 horas (01 crédito)

Carga Horária: 60h (1/2 crédito)

Finance

Community Service

No cenário econômico em que vivemos, é muito
importante que os alunos saibam como administrar bem
seu Tempo e seu Dinheiro. Por isso, essa matéria focaliza
apresentar soluções para que se tornem consumidores
mais bem conscientes das consequências de suas
atitudes e gastos.

Entendemos que o contato interpessoal, em todas as
suas diversas esferas, tende a propiciar ao estudante um
inestimável crescimento holístico. Em muitas instâncias,
o ensino teórico não é suficiente para posicioná-lo
diante ao mundo nem de fazê-lo enxergar soluções
para uma sociedade de desigualdades. Sendo assim, os
alunos do Griggs American High School participarão de
um Projeto Educacional Comunitário em que doarão
seu tempo em atividades pedagógicas com outros jovens
carentes. Compartilhar é uma atitude que promove, com
certeza, desenvolvimento, aproximação e bem-estar.

Carga Horária: 60h (1/2 crédito)

Computer
Nessa matéria, os alunos entram em contato com o
mundo da Computação de uma maneira mais profunda,
através de princípios básicos de Programação e Design
Gráfico para Web. Além disso, aprendem a gerenciar e
solucionar problemas de Rede e de Dispositivos.
Carga Horária: 120h (01 crédito)

Carga Horária: 20h por ano, total de 60h

