O Programa de Sucesso Escolar (Student
Success Program) no ensino secundário

Cada aluno aprende de forma diferente.
Existem agora novas formas de realizar o ensino secundário e de ganhar os créditos escolares necessários à obtenção do diploma.
O Programa de Sucesso Escolar oferece aos alunos um leque de opções inovadoras que contribuem para que o
ensino deixe de se limitar à tradicional sala de aulas. Os alunos do ensino secundário irão:
• Contar com mais oportunidades de alcançar o sucesso.
• Manter-se motivados e concentrados na aprendizagem.
• Ter à sua disposição novas formas de ganhar créditos.
Os alunos do ensino secundário de Ontário terão mais oportunidades de personalizar a sua experiência, adaptando-a ao tipo de aprendizagem mais alinhada com os seus interesses.

Especialistas em Altas Competências (Specialist High Skills Majors)
Para os alunos que desejam seguir um plano de carreira específico, os Especialistas em Altas Competências
oferecem a oportunidade de personalizar a sua aprendizagem, adaptando-a às suas qualificações e interesses.
Cada especialização consiste num grupo de oito a 10 cursos, que constituem parte do total de 30 créditos
necessários à obtenção do diploma. Estas especializações ajudam os alunos a prepararem-se para determinados sectores de emprego, como hotelaria e turismo, artes e cultura, saúde e bem-estar, construção, indústria,
horticultura e paisagismo e, ainda, tecnologias de informação e comunicação.

Co-Op Alargado (Expanded Co-op)
A formação no posto de trabalho é não somente uma fantástica experiência de aprendizagem, como uma
oportunidade para os alunos perseguirem os seus próprios interesses e aptidões e começarem a construir
uma carreira. Graças ao Co-Op Alargado, está agora disponível a um maior número de estudantes a oportunidade de adquirirem uma preciosa experiência de trabalho enquanto ganham créditos, incluindo dois créditos
obrigatórios para a obtenção do seu diploma. Os alunos têm a oportunidade de “testar” opções de carreira
em condições reais, quer visem ingressar numa universidade, instituto, estágio profissional ou mercado de
trabalho.

Créditos Duplos (Dual Credits)
Os Créditos Duplos permitem que os estudantes participem em estágios de formação e cursos pós-secundários
enquanto frequentam o ensino secundário. Os cursos permitem obter um diploma do ensino secundário ou
pós-secundário, um diploma do ensino superior ou um certificado de estágio. Permitem também que os estudantes “testem” o ensino superior, oportunidade ideal para os que necessitam de oportunidades de aprendizagem fora do ensino secundário e que poderiam beneficiar de uma experiência universitária.

Transição do 8º. e 9º. ano de escolaridade
Os alunos com dificuldades de transição do ensino básico para o secundário podem beneficiar de um maior
apoio e planeamento específicos, permitindo-lhes lidar com as novas situações e circunstâncias que enfrentam
num nível de escolaridade mais avançado.

Grupos de Apoio ao Sucesso Escolar
Cada escola secundária tem agora acesso a um grupo dedicado composto por um director, um ou mais professores e um orientador escolar. Este grupo oferece atenção e apoio suplementares aos alunos que necessitem
deste acompanhamento. Os grupos de apoio identificam e oferecem apoio a alunos em dificuldades, disponibilizam opções suplementares de aprendizagem e acompanham o progresso académico do aluno. Os Grupos de
apoio ao Sucesso Escolar trabalham também com outros funcionários da escola, os pais e a comunidade em
geral no sentido de ajudar mais alunos a ganhar os créditos necessários à obtenção do seu diploma.

Novos cursos
As escolas oferecem agora novos cursos tecnológicos e acrescentaram outros módulos aos cursos técnicoprofissionais existentes. Mais de 300.000 alunos já beneficiaram de mais de 200 novos cursos tecnológicos e
de 500 cursos actualizados em sectores como a hotelaria, os cuidados de saúde e a informática. Os alunos têm
também à sua disposição mais de 50 cursos online. Estes cursos proporcionam aos alunos mais oportunidades
de estudar disciplinas que consideram interessantes e de acumular os créditos de que necessitam para a obtenção do seu diploma.

Cultura de sucesso do aluno
Directores e professores de toda a província estão a receber formação com vista a desenvolverem novas ideias
e abordagens inovadoras, no sentido de ajudar os jovens a concluírem com sucesso o ensino secundário. Na
base deste esforço está uma cultura de altas expectativas e de apoio e dedicação individuais. Quando os professores estão a par de novas oportunidades, estão em melhores condições de oferecer outras opções aos alunos,
incluindo alternativas à aprendizagem tradicional na sala de aulas.

Projectos-guia
Estão disponíveis projectos locais inovadores a alunos que necessitem de apoio e acompanhamento suplementares para não abandonarem a escola e encorajar aqueles que o tenham feito a regressar à escola. Os alunos
acumulam créditos e inscrevem-se em programas associados a universidades.

Para obter mais informações, visite a sua escola e fale com o director. Estão também
disponíveis mais informações nas páginas em inglês e francês deste Web site.

