
Requisitos Académicos 

 

Requisitos Gerais 
Os alunos que se queiram graduar devem ganhar um mínimo de 5,5 créditos pela 
Clonlara e ter menos de 21 anos na altura da graduação para serem elegíveis para tal. 

Antes de se inscrever como finalista por favor leia as Normas de Inscrição para 
Finalistas da Clonlara. 

  

Requisitos Académicos – mínimo de 22 créditos 
Os estudantes internacionais que estão inscritos na Clonlara, como é o caso dos 
portugueses, devem estudar quatro anos da sua própria língua (língua materna), 
incluindo leitura, escrita, gramática e composição. A Clonlara requer também que os 
seus alunos estudem, pelo menos, dois anos de Inglês. 

Os estudantes internacionais devem estudar a história do seu país de nascimento, país 
de residência, história europeia ou história mundial. Por favor fale com o seu Tutor 
para saber qual é o mais indicado nas suas circunstâncias particulares. 

Áreas Curriculares Cursos Requeridos Créditos Requeridos 

Língua Materna Linguagem e Literatura 4.0 

 Discurso 0.5 

Inglês  2.0 

Ciências  3.0 

Matemática  2.0 

Estudos Sociais História 1.0 



 Governo 0.5 

 Geografia 0. 5 

Educação Física  1.5 

Electivas Tópicos escolhidos pelo estudante 7.0 

    Total de Créditos Académicos 22.0 

 
 

Nota: 

A maioria dos estudantes ganha cerca de 5 a 6 créditos por ano. Estudantes que 
procuram acelerar a sua aprendizagem podem ganhar até 9 créditos por ano. Eletivas 
podem ser das mais variadas áreas – imaginação e recursos são as únicas limitações! 

  

Requisitos não Académicos: 

Adicionalmente aos créditos académicos necessários nas áreas curriculares, os 
estudantes da Clonlara: 

• Enviam um Portefólio de trabalho; 
• Completam o exame final da Clonlara; 
• Apresentam uma lista de leitura 

• Realizam trabalho na comunidade* 
*Nota – São necessárias 180 horas no total, ou 45 horas anuais para os alunos 
transferidos; serviços religiosos e familiares estão limitados a um total de 36 horas ou 
9 horas por ano. 

Graduações Antecipadas 
Estudantes com menos de 17 anos que se queiram graduar devem: 

• Ter estado inscritos na Clonlara, como alunos do secundário por pelo menos 2 
anos; 

• Submeter um pedido de graduação antecipada; 
• Enviar os seus planos do que vai fazer depois da graduação por escrito; 

• Receber aprovação prévia da Clonlara. 



Resumindo 
As unidades de crédito Carnegie (180 horas = 1 crédito) são usadas como base para os 
créditos da Clonlara. Conjuntamente com os requisitos de créditos nas áreas 
académicas, os estudantes da Clonlara devem ler de uma extensa lista de leitura e 
completar, pelo menos, 180 horas de trabalho na sua comunidade. 

Os estudantes que completam o secundário entregam um portfólio das suas 
experiências e trabalhos e devem completar com sucesso um exame final. 

Questões? 
Se é um estudante inscrito na Clonlara, por favor fale com o seu Tutor para 
informações mais detalhadas do seu progresso para a graduação e requerimentos 
específicos que lhe faltem completar. 

Se é um estudante em prospeção, por favor contacte-nos através do número 912 063 
485 ou para  info@clonlara.pt. 

	


