Especialização numa matéria principal
No quadro da iniciativa Sucesso Escolar, as escolas secundárias do Ontário oferecem programas alargados a
fim de responderem ao estilo de aprendizagem e aos interesses de cada aluno. Estes programas permitem aos
alunos personalizar a sua experiência escolar graças a diversas opções de aprendizagem, quer sejam novas ou
melhoradas. Estas compreendem o duplo reconhecimento de crédito, a especialização numa matéria principal e o
ensino cooperativo.
Estes programas satisfazem as necessidades, os interesses e os pontos fortes de todos os alunos, envolvendo-os
na sua aprendizagem pessoal e preparando-os melhor para a obtenção do diploma e para o futuro.

A SHSM é um programa especializado, aprovado pelo
ministério, que permite aos alunos concentrarem a sua
aprendizagem num setor de atividade económica específica,
respondendo às condições de obtenção do diploma de estudos
secundários. O programa prepara igualmente os alunos
para a transição entre a escola secundária e a formação em
aprendizagem, a escola superior, a universidade ou o mercado
de trabalho.
As SHSM estão disponíveis nas seguintes áreas:
• Agricultura

paisagístico

• Artes e cultura

• Hotelaria e turismo

• Aviação/aeroespacial

• Tecnologia da informação e
das comunicações

• Atividade empresarial
• Construção
• Energia
• Meio ambiente
• Transformação de alimentos
• Exploração florestal
• Saúde e bem-estar
• Horticultura e ordenamento

• Justiça, segurança
comunitária e serviços de
urgência
• Fabricação
• Exploração mineira
• Serviços sem fins lucrativos
• Desporto
• Transportes

Principais vantagens da especialização numa matéria
principal
Os alunos que participam num programa de SHSM têm a
possibilidade de:
• Personalizar a sua educação secundária segundo os seus
interesses e talentos;
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• Desenvolver conhecimentos e competências especializadas;
• Obter créditos reconhecidos pelos estabelecimentos de
ensino pós-secundário e pelo setor;
• Obter certificações reconhecidas pelo setor e formação
própria da carreira;
• Desenvolver competências essenciais e hábitos de trabalho
reconhecidos através do Passaporte-Competências do
Ontário;
• Identificar, explorar e filtrar os seus objetivos de carreira, a
fim de tomar decisões esclarecidas relativas ao futuro;
• Possuir uma certa flexibilidade, com a opção de mudar de
percurso, no caso de haver alguma alteração de planos ou
de objetivos.

Como é reconhecida a especialização numa matéria
principal?
Os alunos que concluírem o programa SHSM recebem:
• Um diploma de estudos secundários do Ontário do qual
consta a afixação de um selo com a especialização;
• Um registo da SHSM do qual constam os resultados obtidos
no programa;
• Um reconhecimento oficial no registo académico de notas
do Ontário.

Onde é oferecida a especialização numa matéria
principal? Onde poderei obter mais informação?
Os programas SHSM estão disponíveis em todos os conselhos
escolares da província. Para mais informação, contacte a
direção da sua escola ou a pessoa responsável pela iniciativa
Sucesso Escolar do conselho escolar. Poderá encontrar mais
pormenores sobre a especialização numa matéria principal e
seu funcionamento em ontario.ca/studentsuccess.
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O que é a especialização numa matéria principal
(SHSM, sigla em inglês)?

