Eletivas Rosedale Academy
Inglês como Segunda Língua - Nível 5
English as Second Language - Level 5 (ESL EO)
Este curso fornece aos alunos as habilidades e estratégias de que precisam para fazer
a transição para os cursos de preparação para faculdade e universidade em inglês e
outras disciplinas do ensino médio. Os alunos serão incentivados a desenvolver
independência em uma série de tarefas acadêmicas. Eles participarão de debates e
ministrarão oficinas em sala de aula; ler e interpretar obras literárias e textos acadêmicos;
escrever ensaios, narrativas e relatórios; e aplicar uma gama de estratégias de
aprendizagem e habilidades de pesquisa de forma eficaz. Os alunos desenvolverão
ainda mais sua capacidade de responder criticamente a textos impressos e da mídia.
This course provides students with the skills and strategies they need to make the
transition to college and university preparation courses in English and other secondary
school disciplines. Students will be encouraged to develop independence in a range of
academic tasks. They will participate in debates and lead classroom workshops; read and
interpret literary works and academic texts; write essays, narratives, and reports; and
apply a range of learning strategies and research skills effectively. Students will further
develop their ability to respond critically to print and media texts.
Inglês Acadêmico e Literatura
Academic English & Literature (ENG 3U)
Este curso enfatiza o desenvolvimento de habilidades de alfabetização, comunicação e
pensamento crítico e criativo, necessárias para o sucesso na vida acadêmica e diária.
Os alunos analisarão textos literários desafiadores de vários períodos, países e culturas,
bem como uma variedade de textos informativos e gráficos, e criarão textos orais,
escritos e de mídia em uma variedade de formas. Um foco importante será o uso da
linguagem com precisão e clareza e a incorporação de dispositivos estilísticos de forma
adequada e eficaz. O curso se destina a preparar os alunos para o curso obrigatório para
a universidade.
This course emphasizes the consolidation of the literacy, communication, and critical and
creative thinking skills necessary for success in academic and daily life. Students will
analyse a range of challenging literary texts from various periods, countries, and cultures;
interpret and evaluate informational and graphic texts; and create oral, written, and media
texts in a variety of forms. An important focus will be on using academic language
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coherently and confidently, selecting the reading strategies best suited to particular texts
and particular purposes for reading, and developing greater control in writing. The course
is intended to prepare students for university, college, or the workplace.
Introdução aos Negócios
Introduction to Business (BBI 20)
Este curso apresenta aos alunos o mundo dos negócios. Os alunos desenvolverão uma
compreensão das funções dos negócios, incluindo contabilidade, marketing, tecnologia
da informação e comunicação, recursos humanos e produção, e da importância da ética
e da responsabilidade social. Este curso constrói uma base para estudos posteriores em
negócios e ajuda os alunos a desenvolver o conhecimento e as habilidades de negócios
de que precisam no dia a dia.
This course introduces students to the world of business. Students will develop an
understanding of the functions of business, including accounting, marketing, information
and communication technology, human resources, and production, and of the importance
of ethics and social responsibility. This course builds a foundation for further studies in
business and helps students develop the business knowledge and skills they will need in
their everyday lives.
Liderança Empresarial
Business Leadership (BOH 4M)
Este curso enfoca o desenvolvimento de habilidades de liderança usadas na gestão de
negócios de sucesso. Os alunos irão analisar o papel de um líder nos negócios, com
foco na tomada de decisões, gestão da dinâmica de grupo, estresse e conflito no local
de trabalho, motivação dos funcionários e planejamento. Habilidades eficazes de
comunicação empresarial, ética e responsabilidade social também são enfatizadas.
This course focuses on the development of leadership skills used in managing a
successful business. Students will analyse the role of a leader in business, with a focus
on decision making, management of group dynamics, workplace stress and conflict,
motivation of employees, and planning. Effective business communication skills, ethics,
and social responsibility are also emphasized.
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