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WASHINGTON ACADEMY Online!

Nosso compromisso é com a educação de qualidade e os
alunos brasileiros agora podem se beneficiar ainda mais,
com uma escola inovadora, internacional e tecnológica
como a WAonline.



Sobre a WASHINGTON ACADEMY

A Washington Academy foi fundada em 1792 por John Hancock, então governador da
Commonwealth de Massachusetts. Por mais de 225 anos, a Washington Academy tem
ajudado, com sucesso, os jovens a dar o primeiro grande passo para alcançar seus sonhos.
Reconhecemos que esses sonhos são tão diversos quanto os alunos que frequentam nossa
escola.

WA tem mais de 350 alunos diurnos e cerca de 90 alunos residenciais - representando mais de
20 comunidades americanas e mais de 15 países. Isso torna a WA realmente um campus
global localizado no canto mais oriental dos Estados Unidos.

Através de parcerias globais expandimos e criamos agora a WA Online, para estudantes de
diversos países que poderão aproveitar a excelência de nossos cursos e a tradição de nossos
diplomas.

No Brasil, a Efígie foi escolhida como nossa representante oficial e será a responsável por
expandir nossos cursos e a buscar outras escolas de excelência para firmarmos parcerias de
sucesso.

Temos certeza de que você encontrará um programa ou atividade na Washington Academy
que se ajuste à sua personalidade única, seja no Center for Science, Technology, Engineering
and Math ou na Field School for Studies in Science ou no Center for Applied Technologies. O
sentimento de orgulho e tradição está presente na vida de todos os alunos formados pela
Washington Academy.

Estamos ansiosos para conhecê-lo.

Judson McBrine
Diretor da Escola



Programa de Duplo Diploma com a WA

O que é o Programa de Duplo Diploma da WA Online?

Trata-se da junção dos currículos brasileiro e americano. As disciplinas comuns entre os dois
currículos são convalidadas do currículo brasileiro para o currículo americano. As disciplinas
exigidas pelo currículo americano não constantes do currículo brasileiro são ministradas em
Inglês, por professores americanos, através de um ambiente virtual, com aulas gamificadas e
com o auxílio de um professor tutor no Brasil (learning coach).

Quais disciplinas os alunos precisam cursar na WA Online para poder completar o
currículo americano junto com o currículo brasileiro?

Para o Duplo Diploma, os estudantes que cursam o ensino médio em escolas brasileiras, terão
eliminação de até 17 dos 23 créditos obrigatórios, por equivalência no Programa de WA, de
acordo com o histórico escolar enviado pela escola parceira. As disciplinas obrigatórias para
conclusão do Duplo Diploma da WA são: (6 créditos)

· Matérias Obrigatórias (3 créditos, 1 crédito cada):

o English 11, English 12, US History

· Elective Options (O aluno podem escolher 3):

o    Physics, Marine Biology, Personal Finance, Personal Health & Fitness (.5),
Art I, Civics (.5), Psychology, Law & Order, International Business &
Economics, Marketing & Entrepreneurship, AP English Literature &
Composition, AP Biology, and AP US History.

Em quanto tempo o aluno consegue cursar estes 6 créditos que completam o currículo
americano?

Orientamos para que os alunos concluam em até 3 anos (36 meses) os 6 créditos* obrigatórios
que faltam, visando a finalização do High School americano para receber o diploma da WA.
Após este prazo de 36 meses, e a qualquer momento, os alunos que não concluírem o
programa de Duplo Diploma, poderão retornar e completar os créditos faltantes, de acordo
com a grade curricular vigente no momento da conclusão.



Quanto tempo dura o curso Duplo Diploma?

O aluno terá flexibilidade para escolher em quanto tempo quer finalizar as disciplinas
obrigatórias para o Diploma de High School. O progresso normal é de 20 semanas por
disciplina matriculada, sendo 2 disciplinas por vez, no total 1 crédito.
Portanto, nesse ritmo, em 6 semestres o aluno conclui as 12 disciplinas necessárias/ 6
créditos. Como o aluno pode determinar o seu próprio ritmo de estudos, é perfeitamente
possível completar um módulo semestral em menos tempo, desde que o aluno cumpra todos
os objetivos de cada disciplina. Em qualquer que seja o ritmo do aluno, o diploma somente
será expedido após a conclusão de todos os créditos do programa, brasileiro e americano.

Quais as principais vantagens de ter um Duplo Diploma?

Os Estados Unidos possuem mais de 4 mil Universidades, que admitem estudantes do mundo
todo. Neste processo de seleção, os melhores currículos sempre levam vantagem. Ter um
duplo diploma, brasileiro e americano, sem dúvida é um grande diferencial. Além disso, o
aluno poderá elevar o desenvolvimento de habilidades avançadas de leitura, escrita, fala e
compreensão oral em Inglês culto, através do estudo das disciplinas constantes do currículo
internacional do High School, composto por cursos (disciplinas) como Literatura,
Composição, História americana entre outras.

Estudar com professores estrangeiros, sem dúvida, possibilita ao aluno brasileiro, durante três
anos, uma imersão genuína na língua inglesa (ouvir, falar, ler, escrever), em um ambiente
educativo organizado e com uma proposta curricular pré-definida. Com tudo isso o estudante
estará muito mais preparado para prestar exames nacionais americanos como o SAT ou ACT.

Quem pode cursar o Duplo Diploma da Washington Academy Online?

Somente poderão aderir ao programa de DUPLO DIPLOMA de High School alunos a partir
do 8º ano do ensino fundamental. As escolas, parceiras da WA no Brasil, terão seus currículos
previamente aprovados e registrados nos EUA, o que facilitará e acelerará a convalidação das
disciplinas cursadas por seus alunos. Alunos independentes, ou seja, que não frequentam uma
escola parceira da WA no Brasil, terão um custo para convalidação das disciplinas do
currículo americano após a conclusão dos créditos obrigatórios.

O curso será todo em inglês?

Sim. Recomendamos que os alunos tenham ao menos o nível intermediário de inglês para que
possam iniciar e acompanhar com tranquilidade as disciplinas acadêmicas da WA.

Como é avaliado o nível de inglês dos alunos?

Um Sample Course é liberado para que os alunos experimentem as aulas antes de
confirmarem a matrícula. Com esta experiência prática poderão perceber o grau de dificuldade



em inglês e se estão prontos ou não para seguir este programa. Os alunos, que possuem
proficiencia e que conseguem compreender as aulas demonstrativas do Sample Course (aulas
demo), poderão começar as matérias obrigatórias da WA imediatamente.

Os professores da WA são americanos?

Sim. Todos os cursos são ministrados em Inglês, por professores americanos ou nativos em
países de língua inglesa e licenciados nas melhores Universidades americanas. A Washington
Academy é obcecada com a qualidade de seus cursos e quer garantir que os alunos estejam
recebendo a mesma educação de alta qualidade, como se eles estivessem estudando nos
Estados Unidos de forma presencial em seu campus.

O aluno que optar por cursar o High School da WA, precisa continuar um curso de
inglês extracurricular para poder acompanhar as aulas?

Os alunos não precisam de cursos extracurriculares de inglês porque a Washington Academy
supre as necessidades de um bom curso de inglês. O objetivo de um curso de High School é
fazer com que o aluno possa ter maior domínio da língua inglesa no âmbito escrito,
compreensão, discurso e leitura.

Vou ter contato com outros estudantes de outros lugares do Mundo?

Parte da experiência de fazer um High School é o fato de poder conhecer outros estudantes de
outras partes do mundo e obter a colaboração entre todos, recebendo ajuda de professores e
tornando-se parte da sala de aula. Na WA você consegue se conectar com diferentes
estudantes para realizar um trabalho em grupo, por exemplo. Tudo monitorado pelos
professores americanos.

O DIPLOMA

Quais são os requisitos para a obtenção do Diploma de High School?

O aluno que inicia seu programa de Duplo Diploma paralelamente ao seu programa de ensino
médio, precisa cumprir 6 créditos de High School, para conseguir integrar o currículo do High
School americano. Os alunos que iniciam no 8º ano devem cursar meio crédito por semestre,
alunos a partir do 9º ano devem cursar um crédito completo por semestre. Os alunos
precisarão cumprir no mínimo um total de 6 créditos para obter o Diploma Americano.

Como é a emissão do diploma?

Ao concluir o ensino médio brasileiro e mais os 6 créditos obrigatórios do High School
americano, os alunos têm direito ao Diploma Americano. Além do diploma americano, o
aluno receberá também um histórico escolar com as matérias que compõem o high school
americano, incluindo as matérias cursadas em escolas brasileiras e convalidadas pela WA.



Este documento também apresentará o GPA do aluno que é um dos requisitos para aprovação
nas Universidades americanas.

O curso de High School da Washington Academy é aprovado/reconhecido?

Sim. O programa acadêmico tradicional do ensino médio da Washington Academy (WA)
atende e até excede os padrões de graduação dos Estados Unidos, aceitos nacionalmente, para
idiomas, matemática, estudos sociais e ciências.

A WA é reconhecida nacionalmente nos Estados Unidos e tem acreditação regional de escola
de educação à distância através da SACS - CASI (controladora AdvancED - SACS).

AdvancED é a empresa controladora da Comissão de Acreditação e Melhoria Escolar da
Associação do Centro-Norte (NCA CASI), do Conselho de Acreditação e Melhoria Escolar
da Associação Sulista de Faculdades e Escolas (SACS CASI) e recentemente da Comissão de
Acreditação do Noroeste (NWAC).

A Washington Academy tem outras acreditações nos EUA?

A Washington Academy também é acreditada pela New England Association of Schools and
Colleges (NEASC). A New England Association of Schools and Colleges (NEASC) é uma
organização independente, voluntária e sem fins lucrativos que faz parceria com mais de
1.500 escolas públicas, independentes e internacionais nos EUA e em todo o mundo para
avaliar, apoiar e promover educação de alta qualidade para todos os alunos por meio de
credenciamento, assistência profissional e busca das melhores práticas. O NEASC aspira
fornecer um processo para melhoria significativa e contínua de toda a escola, ao mesmo
tempo em que honra a cultura e o contexto únicos de cada instituição que apoiamos.
É um membro orgulhoso da National Association of Independent Schools. A National
Association of Independent Schools (NAIS) é uma associação sem fins lucrativos que presta
serviços a mais de 1.900 escolas e associações de escolas nos Estados Unidos e no exterior,
incluindo mais de 1.600 escolas particulares independentes de ensino fundamental e médio
nos EUA.

Quem é o Homeroom Teacher (Tutor)?

É um professor, escolhido pela escola parceira e ou por outro representante regional da WA e
treinado pela Efigie/WA, que acompanhará os estudantes que optarem pelo Programa de
Duplo Diploma e que atuará como tutor dos estudantes durante o processo de ensino. O tutor
deverá motivar, orientar e acompanhar os alunos, além de reportar aos pais o progresso de
seus estudantes. O tutor brasileiro não é responsável por preparar aulas, lecioná-las ou corrigir
atividades, essas são responsabilidades dos professores americanos da WA.



Como são as aulas virtuais da Washington Academy Online?

As disciplinas da WA são ministradas por professores estrangeiros, nativos de língua inglesa,
em ambiente virtual gamificado e disponíveis 24 horas, 365 dias no ano. Todos os cursos são
monitorados por professores da WA Online nos EUA, que também são responsáveis por
corrigir todas as lições e provas dos alunos, além de responder as dúvidas dos alunos em no
máximo 24 horas. A carga horária média a ser dispensada semanalmente é de 3 a 5 horas, em
média, por disciplina matriculada, com prazo de 20 semanas para finalizar.

Como é o AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) da Washington
Academy?

A WA possui um AVA interativo e convidativo para ajudar alunos a alcançarem seu sucesso
acadêmico. É uma escola virtual, baseadas em metodologias ativas, aulas gamificadas, com
lições desenvolvidas por professores especializados, com ferramentas e recursos multimídia
que tem por objetivo aplicações no mundo real, permitindo ao aluno adquirir conhecimento de
conteúdos e habilidades essenciais, além de inspirar uma compreensão mais profunda da
realidade.
A plataforma da WA não apenas fornece acesso ao curso, mas também é onde o aluno pode
visualizar seu relatório de progresso, monitorar seu calendário de tarefas diárias e acessar
recursos adicionais projetados para mantê-lo informado e controlar seu próprio estudo.
Queremos que o aluno da WA, se sinta à vontade para navegar em seus cursos e orientar-se
em tudo o que precisa saber para ter sucesso em seu programa, no seu próprio tempo e no seu
próprio ritmo.

Como são estas AULAS GAMIFICADAS da Washington Academy?

A WA fornece um ambiente educacional empolgante e envolvente, projetado para chamar a
atenção e atrair os alunos para o mundo interativo da aprendizagem online e combinada.
A WA possui uma plataforma de ensino gamificada, que oferece disciplinas para alunos da
sexta à décima segunda série, desenvolvidas por professores experientes, com um currículo
envolvente e eficaz que conecta ciências, matemática, artes da linguagem, estudos sociais e
disciplinas eletivas no mundo cotidiano do seu aluno.
Usando uma combinação de animações, simulações, instruções diretas em vídeo, sites
relevantes e uma infinidade de atividades que apoiam o tópico da lição, os alunos têm uma
riqueza de informações na ponta dos dedos que podem ser revisadas quantas vezes forem
necessárias para alcançar o domínio do conteúdo. A WA acredita firmemente que cada aluno é
único e que ele adquire informações à sua maneira, por isso explora a criatividade de cada
aluno. Como resultado dessa crença, as disciplinas da WA foram criadas para fornecer aos
alunos atividades que apoiam as formas pelas quais eles aprendem melhor.

Preciso comprar livros?



Não. Todo conteúdo é online.

SISTEMA PROCESSUAL DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
ALUNOS

Como é o sistema de avaliação dos alunos?

A WA foi desenvolvida com base em Metodologia Ativas e seu processo de avaliação é
processual. O sistema da Washington Academy rastreia todas as informações do aluno,
incluindo programa de estudo, cursos concluídos, cursos em andamento, porcentagem de
conclusão, pontuações em testes e exames, notas e média de pontos.

O professor tutor envia notificações semanais por e-mail para alunos e pais com o progresso
da conclusão de cada curso ativo e com orientações. Se um aluno ficar para trás do plano, os
tutores entrarão em contato com ele por mensagem através da própria plataforma para discutir
seu progresso e determinar o apoio ou a ação corretiva necessária. Seus responsáveis sempre
estarão copiados nessas notificações.

A Washington Academy mede o desempenho dos alunos com um processo de avaliação
formativa. As avaliações incluem lições interativas, atividades on-line necessárias, testes,
exames supervisionados e feedback de desempenho regular.

O que é o Apoio Proactive?

A WA monitora o progresso dos alunos em todos os momentos e certifica-se de que o aluno
esteja fazendo as tarefas e as atividades.

Como os pais acompanham o andamento do programa de Duplo Diploma?

Os pais receberão relatórios semanais automáticos da plataforma, referente ao progresso de
seus filhos no programa de Duplo Diploma da WA. Estes relatórios de progresso, apresentam
de maneira visual, o percentual atualizado de cada disciplina que o aluno está cursando e a
nota atual do aluno.

Qual a obrigação dos alunos no curso on-line?

O aluno deverá ter regularidade nas atividades, da mesma forma que vai às aulas na escola no
Brasil. A diferença é que o aluno pode decidir sobre a carga horária semanal e em quanto
tempo quer completar a matéria. Esta programação é planejada para durar 20 semanas. Uma
vez estabelecido o plano de estudos, é obrigação do aluno cumprir o que foi planejado. Os
professores da WA e o Tutor (Homeroom Teacher) acompanharão o progresso do aluno.
Sempre é possível refazer a programação e justificar alguma falta, porém deverá ser por
motivo justo, exatamente como na escola regular. O segredo do sucesso é a disciplina!



A MATRÍCULA E ESCOLAS PARCEIRAS

O que a escola parceira deve providenciar para poder ser parceira da Washington
Academy?

Do ponto de vista de infraestrutura nada será exigido pela WA. Sugerimos que a escola tenha
uma boa rede de internet disponível aos alunos, sem bloqueio de firewall para a plataforma da
WA. Os equipamentos para acesso às aulas podem ser da escola ou dos próprios estudantes. A
única necessidade é que cada escola indique um Homeroom Teacher que será o tutor
responsável pelo bom andamento dos estudantes. Este Homeroom Teacher deverá
obrigatoriamente passar por um treinamento da Washington Academy e da Efígie antes de
iniciar sua atividade junto aos alunos.

Eu preciso ser aluno de uma escola parceira da WA para poder me matricular como
aluno do Duplo Diploma?

Os alunos que quiserem cursar o Programa de Duplo Diploma da WA, independente de serem
alunos de escolas parceiras, podem se matricular diretamente como aluno independente da
Washington Academy. Existem dois pontos porém que precisam ser observados: Os alunos
independentes não terão um tutor presencial dentro da escola para poder se reunir
semanalmente, porém terão um tutor da Efigie que acompanhará o seu progresso e fará
reuniões semanais (online) com este aluno para garantir que ele cumpra todas as etapas de seu
programa. A outra diferença é que ao finalizar o seu Ensino Médio no Brasil, por não ser
aluno de uma escola parceira, não terá seus créditos convalidados automaticamente junto a
Washington Academy e terá que fazer esta solicitação enviando seu histórico escolar
traduzido, juntamente com suas médias e carga-horária das disciplinas cursadas no Brasil,
para que a WA possa validar e garantir assim a carga horária completa para a emissão do
Diploma Americano.

Como é o contrato do aluno com a Washington Academy?

Nos dois casos, seja através de uma escola parceira ou como aluno independente, o contrato
de matrícula dos alunos deverá ser assinado diretamente com a Washington Academy,
intermediado no Brasil pela Efígie. Isso garantirá desde o início do curso, um registro e um
número de matrícula do aluno na WA nos EUA, além da validação de cada crédito cursado
junto às autoridades americanas de educação.

Quantos alunos a escola parceira precisa ter para iniciar a implantação do High School?



Para a Washington Academy 1 (um) único aluno já é suficiente para que a escola parceira
inicie o contrato de parceria e oferta de programa de High School. Não será exigido um
número mínimo de alunos para que a parceria aconteça.

Como posso indicar a minha escola para ser uma escola parceira?

Visite   o  site: http://efigie.com.br/high-school.

Clique em contato ou nos envie um e-mail em contato@efigie.com.br. Deixe seus
dados e em breve um representante da Efígie entrará em contato com você.

É possível fazer transferência de créditos de outra escola de High School americana
para a Washington Academy?

A WA aceita créditos de transferência da maioria das escolas públicas ou privadas dos EUA e
de outros países de acordo com as parcerias estabelecidas. Os alunos devem solicitar a sua
escola atual ou anterior para enviar uma transcrição oficial para Washington Academy Online
através da Efigie no Brasil:
Washington Academy a/c Efigie Educacional, Rua Travessa Álvares de Azevedo, 117,
Campinas, SP, CEP 13025-030, Telefone (19) 4141-1515.

Um coordenador da WA dos EUA revisará e validará as transcrições e inserirá os créditos da
transferência na conta do aluno. O aluno revisa e aprova os créditos de transferência antes de
iniciar o processo de atribuição do curso ou após concluir os créditos da escola parceira da
WA no Brasil.

POLÍTICA DE SEGURANÇA DOS DADOS DOS ALUNOS NUMA ESCOLA
ONLINE

Como posso ter certeza que os dados dos alunos da WA estejam seguros através das
aulas online?

As aulas da WA, somente poderão ser acessadas pelo aluno se ele estiver instalado em seu
computador um VPN. Com ele, sua conexão vai para o servidor VPN primeiro por meio de
uma conexão criptografada. Depois, é o servidor VPN que se conecta à web em seu nome.A
criptografia permite que as informações sejam mantidas ocultas ou secretas. Suas informações
(dados) são traduzidas (ou codificadas) em um código secreto que é praticamente ilegível,
dificultando completamente a invasão de hackers.



Caso você não queira adquirir um software de VPN, poderá utilizar o browser OPERA que
contém internamente um VPN, porém não basta baixa-lo, será necessário ativar o VPN do
Opera antes de entrar na sala de aula da WA.

OUTROS PROGRAMAS DA WASHINGTON ACADEMY

Counseling Program - Todos os alunos matriculados no programa de Duplo Diploma da
Washington Academy Online têm o direito de realizar o programa de counseling para suporte
de aplicação para universidades internacionais sem custo adicional.

Advanced Placement (AP) - A Washington Academy Online oferece matérias avançadas
para diversas áreas do conhecimento. Um curso de AP é uma experiência de aprendizagem de
nível universitário e confere créditos aos alunos que poderão ser utilizados nas Universidades
americanas. Fazer um curso AP demanda um grande investimento de tempo e esforço. Uma
vez concluído com sucesso o curso de Advanced Placement (AP), se constituirá em grande
diferencial em relação ao conhecimento do aluno e consequentemente na melhoria de seu
currículo para acesso às principais Universidades.(Provas paga a parte)

Disciplinas Eletivas - A Washington Academy Online oferece um catálogo com mais de 300
disciplinas eletivas que as escolas e os alunos podem comprar de forma independente. As
disciplinas vão desde matérias avançadas até profissionalizantes.

As escolas podem oferecer a seus alunos de forma independente/avulsa as disciplinas
eletivas da Franklin como parte dos itinerários formativos no Novo Ensino Médio?
A Washington Academy possui mais de 300 disciplinas, entre elas muitas eletivas com temas
atuais, vocacionais e tecnológicos. Os estudantes podem optar dentro do programa de High
School por cursar 6 créditos em disciplinas eletivas dos 24 créditos totais que compõem o
High School americano. Adaptando-se o cenário de educação secundária americana para o
novo modelo de Ensino Médio que o Brasil busca implementar, as eletivas da WA poderão ser
grande aliada das escolas brasileiras para compor a grade do Itinerário Formativos da nova
proposta brasileira. Através do modelo de educação flexível da WA, os alunos também podem
cursar qualquer uma das disciplinas dessa área de forma independente.




