
Centro de Educação para Adultos em Hartford 
(Adult Education Center in Hartford - AECH) 

860-695-5840 
 

Desenvolvimento Geral de Educação (GED) – Este programa foca no desenvolvimento de habilidades e conceitos 
em ler, escrever, matemática, ciência, e estudos sociais em preparação para a prova de GED. 
 
Programa de Diploma Externo Nacional (NEDP) – Este programa é desenhado  para adultos com trabalho e 
experiência de vida que procuram um diploma de escola secundária. Os estudantes demonstram habilidades por 
atividades de vida tal como: ler um mapa; demonstrar conhecimento de pronto socorro básico; escrever um 
currículo; e medir para uma carpete nova. 
 
Inglês como uma Segunda Linguagem (ESL) – Este programa focará em alfabetização de língua inglesa. Nós temos 
classes para principiante, níveis intermediários e avançados para desenvolver habilidades em escutar, falar, ler e 
escrever. 
 
Cidadania americana – Esta classe preparará estudantes para a entrevista de cidadania da Imigração e Serviço de 
Naturalização (INS). A instrucção inclui desenvolvimento de vocabulário e educação cívica para preparar os 
estudantes para poderem responder as perguntas seleccionadas pelo entrevistador da (INS). 
 
Horario do trimestre para 110 Rua de Washington:  

• Primeiro Trimestre – 26 de agosto, 2014 - 18 de novembro de 2014  
• Segundo Trimestre – 20 de novembro de 2014 - 3 de março de 2015  
• Terceiro Trimestre – 5 de março de 2015 - 9 de junho de 2015  

 
Horario das classes para 110 Rua de Washington:  

• As classes da manhã: 9:00 a.m. até as 11:45 a.m. de segunda-feira a sexta-feira 
• As classes da tarde: 12:00 p.m. até as 3:15 p.m. de segunda-feira a sexta-feira 
• As classes da noite: 6:00 p.m. até as 8:45 p.m. de segunda-feira a quinta-feira 

 
Testes de prática do GED são administrados toda as sexta-feiras de forma gratuita. O teste começa pontualmente 
às 9:00 da manhã e termina entre às 1:00 p.m. - 1:30 p.m. Traga um documentocom foto atual e comprovante de 
endereço com você. 

Programa de semestre para outros locais: (Horas de classe serão anunciados).  
• Primeiro Semestre: 26 de agosoto de 2014 - 16 de janeiro de 2015  
• Segundo Semestre: 20 de janeiro de 2015 - 9 de junho de 2015 

 
********* Para matricular-se para as classes ou para o teste oficial GED: segunda-feira a quinta-feira ********* 
Para matricular-se para as classes: 
1) Identificação com foto 2) Prova de endereço (algo que foi remetido a você em sua casa) 3) Prova de 
retirada de escola secundária ou escola de ensino médio 
Por favor, venha de manhã antes das 10:00 ou à noite às 4 da tarde. O processo vai demorar até duas horas, 
porque você vai fazer testes de colocação para determinar o posicionamento correto da classe para você. 
 
Para matricular-se para o teste oficial GED: 
1) Identificação com foto 2) Prova de endereço (algo que foi remetido a você em sua casa) 3) $13 


