Novembro de 2017
Caros Alunos e Famílias,
Agora que seu 2º ano do ensino médio na Somerville High School (SHS)está em andamento,
gostaríamos de compartilhar alguns recursos com você. Em breve você começará a planejar
ativamente sua vida após o ensino médio. Se seus objetivos são participar de uma faculdade ou
universidade de quatro anos ou de uma faculdade comunitária de dois anos, inscrever-se no
exército ou começar sua carreira imediatamente, estamos aqui para apoiá-lo.
Nós criamos este livreto para o 2º ano (Junior Packet), com informações e recursos para ajudá-lo
no processo de planejamento para o ingresso na faculdade ou em uma carreira. Sabemos que toda
esta informação pode ser intimidante, então abaixo você encontrará um guia sugerindo sobre
quando e como usar os recursos neste livreto.

Como Utilizar os Recursos do seu Livreto de Informações
Novembro/ Dezembro:
Conecte-se! Atualize sua informação de contato utilizando este documento em seu livreto:
 Como Ficar Conectado Com o Planejamento de Ingresso na Faculdade ou em Uma Carreira
de SHS.............................................................................................................................. Page 2
Dezembro/ Janeiro:
Se seu filho prestou o PSAT este ano, suas pontuações estarão disponíveis no site do College
Board em dezembro. Use os seguintes documentos para ajudá-lo a entender suas notas no
PSAT e para criar um plano de preparação para o SAT (SAT Prep).
 Pontuação do PSAT ..............................................................................................Página 3
 Preparação do SAT de Khan Academy................................................................Página 3 (verso)
 SAT, SAT Subject Tests (Teste de Matérias), ACT..................................................Página 4
 SAT Prep: formulário de inscrição do curso Kaplan .............................................Página 5
 SAT Prep: Let´s get ready informação de matrícula............................................Página 5 (verso)
Em Andamento
Confira esses recursos quando você se sentir preparado no inverno ou na primavera!
 Reuniões de Planejamento para Faculdade ou Carreira de SHS...........................Página 6
Leia isso para obter informações sobre reuniões disponíveis para você e seu filho em SHS.
 Formulário de Visita à Faculdade ........................................................................Página 7
Você sabia que alunos de SHS podem fazer duas visitas no 2º e 3º ano do ensino médio em
preparação para após o término do ensino médio? Estas visitas podem ser passeios
universitários, observar um profissional no campo de trabalho, entrevistas, etc. Apenas siga as
instruções deste formulário!
Observe que:
• As informações e recursos neste livreto também estão disponíveis no nosso site em:
• Nós fornecemos informações em vários idiomas quando possível. Para outros recursos,
incentivamos o uso do programa do Google tradutor em nosso site ou contate seu orientador para
obter assistência.

