EDUCAÇÃO DE QUALIDADE INTERNACIONAL O Externato Santo Antonio e a Flex High School oferecem a
oportunidade para alunos, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental, a conquistarem também o diploma americano
complementando o currículo brasileiro realizando as disciplinas da matriz americana que não são contempladas em
nosso país. Para o aluno conquistar o diploma americano é preciso concluir 6 créditos de High School além do
currículo brasileiro de ensino médio. As disciplinas de High School se dividem em obrigatórias e optativas. As
obrigatórias são 7 e compõem 6 créditos em seu currículo. Já as optativas acrescentam créditos visando entrar em
universidades americanas, sem custos extras. Deste modo o aluno aproveita todas as disciplinas realizadas no Brasil
através da equivalência com as disciplinas americanas intermediadas pela Flex High School. O Externato Santo
Antonio oferecerá a oportunidade para os alunos cursarem esses 6 créditos (disciplinas) complementares através de
nossa plataforma de High School e ao final do Ensino médio o aluno receberá a certificação brasileira e o diploma da
High School americana. Caso o aluno já tenha concluído o Ensino Médio no Brasil, basta terminar os créditos
complementares para concluir o programa de High School. Um diploma de High School tem a função documental de
certificar o mérito acadêmico, além de fornecer o domínio da língua inglesa, o conhecimento da cultura americana e
o complemento extraordinário do currículo, também abre portas nas melhores Universidades do mundo. Já um
diploma de outro país, além de ser uma conquista singular, pode ser um grande diferencial para o futuro
profissional. Com este diploma, o aluno está apto a disputar vagas em diversas universidades norte-americanas, sem
precisar passar por testes de proficiência como TOEFL. Concluindo este programa, o aluno brasileiro é reconhecido
como um graduado americano com certificação do Ensino médio, do Brasil e dos Estados Unidos tornando-se
efetivamente um cidadão do mundo.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
ENGLISH | 4 CREDITS REQUIRED
 ENGLISH FOUNDATIONS 1 (1 CREDIT)
 ENGLISH FOUNDATIONS 2 (1 CREDIT)
 ENGLISH 9 (1 CREDIT)

 ENGLISH 10 (1 CREDIT)

SOCIAL STUDIES | 2 CREDITS REQUIRED (ALL REQUIRED BELOW)
 US HISTORY (1 CREDIT)
 US GOVERNMENT AND POLITICS (0,5 CREDIT)

PHYSICAL EDUCATION / HEALTH | (ALL REQUIRED BELOW)
 SKILLS FOR HEALTH (0,5 CREDIT) TUDO ISSO E MUITO MAIS!!!
 300 DISCIPLINAS OPTATIVAS: ACUMULAM CRÉDITOS PARA A UNIVERSIDADE
 HIGH TECH: Os créditos das disciplinas de High Tech são voltadas para o desenvolvimento de habilidades
correlacionadas com a tecnologia, já servindo como qualificação profissional, permitindo os alunos aprofundarem os
conhecimentos em diferentes áreas, permitindo o direcionamento precoce dos interesses pessoais correlacionadas à
escolha da profissional. As disciplinas são opcionais, porém possuem custo extra.

Acesse mais informações: www.flexhighschool.com.br

VENHA PARA O HIGH SCHOOL DO EXTERNATO!!!

