ENTENDENDO O PROGRAMA

DUPLO DIPLOMA
High School é a denominação americana equivalente ao Ensino
Médio Brasileiro. A Franklin High School, através de parceria com
Escolas de Ensino Médio do Brasil, oferece a possibilidade de os
alunos cursarem e ﬁnalizarem um High School com diploma
americano, ao mesmo tempo em que cursam o seu Ensino Médio no
Brasil.

FAQ - Frequently Asked Questions

PROJETO EXCLUSIVO NO BRASIL
REPRESENTADO PELA EFIGIE EDUCACIONAL

1. O que é o Programa de Duplo Diploma?
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 no
seu próprio colégio, em Inglês, por professores americanos, através de um ambiente virtual,
com o auxílio de um professor tutor no Brasil (learning coach).
2. O que é a (FLC) Franklin Learning Center?
É um Centro Internacional de Educação, que desenvolveu um programa, voltado
especialmente para estudantes de ensino médio, que oferece a possibilidade dos alunos
fazerem um curso com carga horária mais elevada e ao mesmo tempo, obter um certiﬁcado
de High School Americano, sem sair do Brasil, facilitando a solicitação de vaga em uma
universidade americana. No ﬁnal do processo o aluno receberá dois diplomas, isto é, um
diploma do Ensino Médio brasileiro e um diploma de High School americana. O FLC está
localizado em Tallahassee Florida, com escritórios corporativos em Scottsdale, Arizona. É uma
escola totalmente credenciada através da Associação do Sul de Colégios e Escolas (SACS).
3. O que é (FVHS) Franklin Virtual High School?
Franklin Virtual High School é a plataforma online da Franklin Learning Center. A Franklin
Virtual High School, através de parceria com Escolas de Ensino Médio do Brasil, oferece a
possibilidade de os alunos cursarem e ﬁnalizarem o High School com diploma americano, ao
mesmo tempo em que cursam o Ensino Médio no Brasil.
4. A Franklin é uma escola bem avaliada entre as escolas americanas?
A FVHS tem o orgulho de estar entre a 10 melhores escolas online dos EUA, de alta qualidade
educacional, com uma metodologia totalmente inovadora, para estudantes de ensino médio,
interessados em ter duplo diploma.
www.bestcollegereviews.org/top/online-high-schools/
Reconhecida nacionalmente nos Estados Unidos e regionalmente acreditada na Flórida a
Franklin, tem trabalhado com mais de meio milhão de estudantes nos Estados Unidos, Nova
Zelândia, China e agora instala-se no Brasil.
5. Quem é a Efígie Educacional?
A Efígie é uma empresa de Educação Internacional, estabelecida há mais de 10 anos no Brasil,
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responsável exclusiva por representar a Franklin Learning Center no Brasil. Uma empresa
dirigida pela Dra. Lara Crivelaro, experiente educadora que atuou como diretora e pró-reitora
de grandes e importantes Universidades no Brasil. A Dra. Lara trouxe a Franklin Learning
Center para o Brasil com o objetivo de poder oferecer às Escolas Parceiras o Duplo Diploma a
seus alunos.
6. Qual o papel da Escola Parceira?
A Escola Parceira é a escola de ensino médio que oferece a seus alunos a possibilidade de obter
Duplo Diploma através da parceria que ela estabelece com a Franklin Learning Center,
intermediada pela Efígie. Para tanto a Escola Parceira precisa obter a aprovação de seu
programa educacional, junto à instituição americana. A Escola Parceira também é responsável
por contratar o Learning Coach e disponibilizar espaço físico para as aulas e encontros para
os alunos do Programa de High School da Franklin.
7. O que é um Learning Coach?
É um professor, escolhido pela Escola Parceira e treinado pela Franklin, que acompanhará os
estudantes que optarem pelo Programa de Duplo Diploma e que atuará como tutor dos
estudantes durante o processo de ensino.
8. 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
diploma duplo, 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, Economia, História americana entre outras.
Estudar com Professor estrangeiro, 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 e esta é outra grande
vantagem do programa.
9. Qualquer pessoa pode se matricular?
Somente poderão aderir ao programa de DUPLO DIPLOMA alunos, a partir do 8o ano do
ensino fundamental até o 3o ano do Ensino Médio, matriculados em uma Escola Parceira da
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Franklin Learning Center. As escolas brasileiras parceiras da Franklin, obtém a aprovação de
seus programas educacionais, junto à instituição americana, antes dos seus alunos serem
aceitos.
10. O curso será todo em inglês?
Sim. A proﬁciência é necessária para o desenvolvimento do curso. Caso o aluno não domine o
idioma, antes de iniciar as matérias obrigatórias, ele deverá frequentar as aulas de ESL (English
as Second Language). Exatamente como acontece com um estrangeiro, que não domina
inglês e se matricula em uma escola americana, os alunos da Franklin High School receberão
todo apoio necessário para que possam concluir, com sucesso, o High School.
11. Como é avaliado o inglês?
Ao se matricular na Franklin High School, o aluno será submetido a um teste de inglês antes de
iniciar o curso. Este teste indicará o nível de proﬁciência do idioma do aluno e a necessidade ou
não do curso de ESL (English as Second Language), antes de iniciar as matérias obrigatórias.
12. O aluno que optar por cursar o High School da Franklin Learning Center precisa
continuar um curso de inglês extra curricular para poder acompanhar as aulas?
Recomendamos que não. Os alunos não precisam de cursos em uma escola de inglês porque a
Franklin Learning Center já oferece o curso de ESL (English as Second Language), que supre
todas 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.
O tempo utilizado em cursos de inglês fora da escola parceira, deverá ser aproveitado com as
aulas, atividades e exercício da Franklin.
13. Como será para os alunos que obtiverem a proﬁciência suﬁciente em inglês no
teste inicial? Precisam frequentar o curso ESL (English as Second Language)?
Os alunos, que já possuem proﬁciência, estarão dispensados de fazer o ESL, podendo
começar as matérias obrigatórias.
14. Qual é o investimento para a obtenção do diploma de High School?
O valor pode variar, pois o número de matérias obrigatórias é deﬁnido a partir da análise e
aprovação das matérias que o aluno cursa na escola parceira brasileira. Para um aluno regular,
que inicia seu programa paralelamente ao seu programa de ensino médio e integraliza as
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matérias do High School em 3 anos, o custo é de 36 parcelas de U$ 300,00. Para quitação do
programa em até 2 parcelas, a Franklin High School oferece descontos especiais.
15. Como é a emissão do diploma?
O Diploma é emitido pela Franklin High School e enviado o documento original para a escola
parceira, com convalidação das matérias que o aluno cursa no ensino médio brasileiro em
complemento com as matérias cursadas na Franklin High School. Ao concluir o ensino médio
brasileiro e todas as matérias obrigatórias americanas, será emitido o Diploma de High School,
válido em todo o território americano. O aluno receberá também um histórico escolar das
matérias americanas cursadas onde constarão todos os créditos.
16. O curso é aprovado/reconhecido?
Sim. Todos os cursos da Franklin High School são aprovados pela SACS. Além disso é
acreditado e aceito por todas as principais faculdades e empregadores do mundo.
A Franklin Virtual High School é uma escola reconhecida e credenciada nacional e
regionalmente nos EUA como de ensino de high school à distância através SACS-CASI
(empresa-mãe - AdvancED). A AdvancED é reconhecida por colégios e empregadores como
uma das 6 principais agências de acreditação dos Estados Unidos e é a organização-mãe da
(NCA CASI) North Central Association Commission on Accreditation and School
Improvement, (SACS CASI) Southern Association of Colleges and Schools, e mais
recentemente pela (NWAC) North West Accreditation Commission.
Acreditações
Ÿ Credenciado pelo SACS
Ÿ Avaliação BBB A +
Ÿ CEEB Código da escola # 102457
Ÿ FL Departamento de Educação # 5466
Ÿ Cursos com NCAA
É possível conferir a acreditação oﬁcial da Franklin nesse link:
http://www.advanc-ed.org/oasis2/u/par/accreditation/summary?institutionId=42351
Existem seis organizações regionais de acreditação que são reconhecidas pelo Departamento
de Educação dos EUA.
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Estas são as acreditações mais importantes:
http://www.chea.org/Directories/regional.asp
17. Como serão as aulas?
Os cursos são ministrados por professores estrangeiros, nativos de língua inglesa, em
ambiente virtual, em salas de aulas localizadas dentro da Escola Parceira e com o apoio de um
professor local (learning coach) que fará o papel de tutor da turma. Todos os cursos são
monitorados por professores da Franklin High School nos EUA, que também são responsáveis
por corrigir todas as lições e provas dos alunos. A carga horária média a ser dispensada
semanalmente é de 6 horas, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino
Médio.
18. Qual recurso tecnológico será necessário para o curso?
O aluno deverá ter um computador com câmera e acesso a internet. Estes equipamentos não
são oferecidos pela Franklin High School.
19. Preciso comprar livros?
Não. Todo conteúdo é online.
20. Quanto tempo dura o curso?
O aluno deverá cumprir de 4 a 6 semestres, dependendo da necessidade do curso de inglês,
ESL (English as Second Language), e da aprovação do currículo da escola brasileira que o aluno
está matriculado. A progressão normal é de 16 a 18 semanas por módulo semestral. Como o
aluno pode determinar o ritmo de estudos, é perfeitamente possível completar um módulo
semestral em 3 ou 4 meses, desde que o aluno cumpra todos os objetivos do curso. Além disso
o aluno pode fazer mais de uma matéria simultaneamente, ou até mesmo usar o período de
férias no Brasil para adiantar seus estudos de High School, pois a Franklin está disponível 365
dias por ano. Em qualquer que seja o ritmo do aluno, o diploma somente será expedido após a
conclusão de ambos os programas, brasileiro e americano.
21. Como é o sistema de avaliação dos alunos?
Os professores avaliarão os alunos por diversos meios. Provas escritas, projetos e veriﬁcações
orais fazem parte do conjunto de instrumentos de avaliação. As matérias são divididas em
módulos e capítulos, sendo que o aluno é continuamente avaliado. Este progresso é
acompanhado pelo professor, que fará as intervenções que entender necessárias. Os registros
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das notas e conceitos, bem como as observações dos professores, estão disponíveis tanto para
o aluno quanto para os pais e o acompanhamento destas informações são fundamentais para
o sucesso do curso. Também todas as atividades, acessos e participação do aluno no curso
ﬁcam registrados e podem ser veriﬁcadas a qualquer tempo.
22. O que é o Apoio Proactive?
A Franklin monitora o progresso dos alunos em todos os momentos e certiﬁca-se de que o
aluno esteja fazendo as tarefas e as atividades.
Caso o aluno necessite de assistência adicional, basta clicar no ícone de HELP da plataforma e
deixar suas dúvidas. Em 24 horas um professor entrará em contato e responderá sua dúvida.
23. Após a matrícula, quanto tempo leva para o início efetivo do curso?
O prazo normal é de 24 horas, mas a data e o calendário dependem da Escola Parceira.
24. Como os pais acompanham o andamento do programa de Duplo Diploma?
Os pais poderão acompanhar online o progresso dos alunos no curso, para ﬁcar atualizados
sobre o progresso dos estudantes e para estreitar laços da Escola Parceira com os pais nesse
projeto internacional.
25. Qual a minha obrigação no curso on-line?
O aluno deverá comparecer às atividades programadas, da mesma forma que comparece às
atividades da 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, com a
orientação do professor tutor da Escola Parceira antes do início das atividades. Uma vez
estabelecido o plano de estudos, é obrigação do aluno cumprir o que foi planejado. Os
professores da Franklin e o Tutor da Escola Parceira (Learning coaching) 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!
26. Os professores da Franklin são americanos?
Sim. Todos os cursos são ministrados em Inglês, por professores americanos ou nativos em
países de língua inglesa, licenciados, para garantirmos que os alunos estão recebendo a
mesma educação de alta qualidade como se eles estivessem estudando nos Estados Unidos.
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27. 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 Franklin você consegue se conectar com diferentes
estudantes para realizar um trabalho em grupo, por exemplo. Tudo monitorado pelos
professores americanos.
28. A Franklin oferece matérias Advanced Placement (AP)?
Sim. A Franklin High School, 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 na faculdade. Fazer um curso AP
demandará 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.
29. A Franklin oferece outros cursos?
Sim. Por favor veriﬁque nosso website.
30. O que são as Classes de Verão e as Classes de Recuperação?
A Escola de Verão é uma classe de formato condensado, oferecida somente nas férias e é
projetada para estudantes que já ﬁzeram a aula antes ou que nunca viram esse material. As
classes da recuperação são disciplinas que estão disponíveis o ano inteiro e são para os
estudantes que já ﬁzeram a disciplina antes e querem ou necessitam melhorar sua nota e seu
conhecimento sobre assunto.
31. Como posso me preparar para admissão em uma Universidade Americana?
A Franklin oferece também os programas preparatórios para os testes SAT e ACT, dois testes
que são cruciais para admissão nas universidades dos Estados Unidos. Os alunos interessados
em se preparar para estes testes podem optar por cursar os programas preparatórios. Estes
programas independem de Escolas Parceiras. Podem ser comprados individualmente
diretamente com a Efígie. Entre em contato para obter seu acesso através de nosso site.
http://eﬁgie.franklinlearningcenters.com/pt_BR/#home
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32. Onde ﬁca a Sede Mundial da Franklin?
Costa Leste: 545 E. Tennessee St Tallahassee, Flórida 32301.
Costa Oeste: 16427 N. Scottsdale Rd Scottsdale, Arizona 85254.
Franklin Virtual High School
School Code: 5466
District: Leon
City: Tallahassee
State: Florida
33. Como posso indicar a minha escola para ser uma escola parceira?
Visite o site:
http://eﬁgie.franklinlearningcenters.com/pt_BR/#home
Clique em contato. Deixe seus dados e em breve um representante da Efígie entrará em
contato com você.

Rua Carlos Francheu, 41 - Novo Cambuí
Campinas - SP | CEP 13.023-610

/efigieeducacional
efigie.com.br
lara@efigie.com.br

T: 19 4141-1515
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