
Programa de Bacharelado  Beneficia Estudantes NDA em Toledo 
 
 
A Notre Dame Academy (NDA) de 
Toledo, iniciou o Programa de 
Bacharelado (IB) com Diploma 
Internacional há seis anos, expandindo 
assim a formação tradicional. As 
estudantes NDA experimentam novas 
oportunidades de dedicar-se suas 
paixões, desenvolver o espírito crítico, 
solucionar problemas difíceis e cultivar 
uma perspectiva mais globalizada. 
 
“O que caracteriza nosso Programa IB é 
o foco na educação das mulheres e o 
modo como nossas estudantes podem conseguir um Diploma Completo ou um Certificado  por 
disciplina.  Se uma jovem tem interesse em um determinado assunto, por exemplo Inglês, pode 
conseguir um Certificado de Inglês,  depois de passar pelo trablho de curso e um teste. Temos o único 
Programa de Bacharelado em todo noroeste de  Ohio, com mais de 200 jovens interessadas e 
trabalhando para conseguir seu Crédito IB. Pode-se conseguir também o crédito no Ensino Médio.  

“Trinta e cinco faculdades e um quadro de professores foram 
treinados para o programa. Cada estudante se beneficia com o 
desenvolvimento profissional de nosso quadro de professores 
IB.” 
“IB  é uma experiência de aprendizagem e desenvolvimento de 
habilidades para o século 21”   disse Angela Joseph, 
Coordenadora do IB.Cada ano, Ms. Joseph orienta  uma 
inspecção  para melhorar o programa.  Seu melhor “feedback” 
é sobre as bacharelandas IB que completaram seu primeiro ano 
na Faculdade.  E se fizeram um curso de graduação ou o Curso 
Completo -  elas sempre dizem  que o Programa de 
Bacharelado IB preparou-as ainda mais para a Universidade; 
facilitou a transição para a universidade, e melhorou seus 
trabalhos escritos e sua capacidade  crítica. 

 
“A média internacional de candidatos que buscam  um Diploma 
Completo está em volta de 78% .  No entanto, para aNDA  a 

média é de 84%, o que é fantástico,” explicou Ms. Joseph. 
 
Segundo a longa tradição do NDA, os alunos atuais estão 
ansiosos para sair de sua zona de conforto e ser desafiados 
com um dos currículos mais exigentes, buscando  novas 
oportunidades, ideias e habilidades.  
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Biologia NDA:Estudante faz uma 

experiência numa aula de Biologia 

IB na Notre Dame Academy, 

Toledo. 



 
 
 
 
 
 
 

Art_Toledo:  
Estudante IB de Artes pinta durante a 
aula. 


