Bem-vindo

I really like the weather because it’s similar to
my hometown. I like Parkland. It’s easy to
make new friends. There are lots of activities
which I can join and there are lots of
international students and I can learn new
languages.
The student council camp was really exciting.
There were some cool outdoor activities like a
giant swing and I got to perform in the
talent show and have some discussions with
staff and students.
It’s not so big, but it’s very social. My host
family lives outside Victoria and we need to take
the bus into town. There’s lots of beautiful
nature. There is a beautiful view of the sea and
the Island from my house. There are lots of
nice places to see. It’s easy to communicate
and easy to get to know people because they are
friendly..
It’s very nice. I have an international stu
dent from Germany in my home. It has affected
me in a positive way. I traveled to Mexico
with my host family. My host mother is a flight
attendant and so I got to travel to Mexico
with her. I’ve also gone skiing with my host
family for the first time in my life. It was a
fantastic experience because I’ve never skied
before. The family is very friendly and I feel
lucky to be in this family.
The buses don’t exchange money and sometimes
they miss us. They have double decker buses and
in Japan they don’t have such buses. In school
all grades talk to each other and in Japan the
grade 12 students don’t talk to the younger
students. The Christmas holidays are much
shorter in Canada. There is not as much
homework in Canada as there is in Japan.
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Parkland has helped me get involved in many
activities. For example I was in a talent show
where I performed some magic tricks. In
Japan it is not so easy to make friends. I’m
sure in Japan I was not so good at making
friends. Here it seems much easier for me.
Since coming to Canada, I am much more
self confident.
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Dê uma espiada
na vida do Distrito
Escolar de Saanich...

Classes de ESL
pequenas, não mais
de 20 alunos por sala
de aula

No ano passado, os

Estar no litoral tem suas
vantagens!

alunos de Saanich
receberam 25% a mais
de bolsas de estudos,
do que a média da
província, e o dobro
da média dos distritos
similares

A ida para a escola e mais divertida com
seus amigos

A graduação em
Saanich está no perPor cinco anos, o Distrito Escolar
de Saanich esta entre o primeiro
ou o segundo, com as melhores
medias de notas, na província de
British Columbia

Saanich tradicionalmente
supera a média provincial
na pontuação de todos os
exames de grau acadêmico
provincial

Quem disse que a escola nao pode ser divertida?!

centual de 90% dos
distritos similares

3

grandes escolas
para você escolher...
Stelly’s Ensino Médio
Parkland Ensino Médio
Para o aluno que aprecia
uma atenção individualizada
e relações interpessoais
com um forte senso de
comunidade e orgulho.
• A menor escola secundária
no bairro com 800
estudantes e classes
pequenas entre 9 - 12 alunos
e 60 professores.
• Grande o suficiente para
oferecer vários programas,
mas pequena o suficiente
para todos se conhecerem.
• Possui um nível elevado e é
digna de respeito e orgulho
da comunidade de Parkland e
dos membros da escola
• Forte envolvimento dos
alunos e satisfação nas
atividades escolares
• Enfatiza um ambiente de
aprendizagem personalizado,
onde todos os alunos podem
ter sucesso
• Sede do Programa SISP –
Saanich Internatonal Student
Program
• Possui alta qualidade nos
programas de artes, como as
artes visuais, teatro, dança e
música
• Tem um desempenho
recorde de conquistas e
uma ampla gama de cursos
acadêmicos e
eletivos.

Para os alunos que abraçam
a diversidade, que têm um
senso de aventura, e que
apreciam relacionamentos
positivos.
• A maior escola do Distrito
de Saanich com 1.170 alunos
e classes pequenas da 9ª a
12ª série , 100 professores e
pessoal de apoio.
• Stelly’s é conhecida como
"The People Place" – escola
acolhedora e confiável onde
os alunos são tratados com
respeito e justiça, e onde
"cada aluno pode encontrar o
seu lugar".
• Possui um Programa
Acadêmico forte com um
excelente histórico de
resultados nas medias dos
exames e aquisições de
bolsas provinciais.
• Escola do Distrito de
Saanich, que oferece
programa de imersão em
francês e também oferece
aulas de segunda língua, tais
como, espanhol, japonês e
francês.
• Recursos do Boulders
Climbing Gym, possui a
maior parede de escalada in
door das escolas no Canadá.
• Localizada em uma área
central e na rota do ônibus
público a 20 minutos do centro
de Victoria, com fácil acesso
as principais
atrações da
cidade como o
famoso jardim o
Butchart Gardens,
parques, praias
e equipamentos
comunitários
diversos.

Claremont Ensino Médio
Para alunos que estão focados
e que tenham metas claras.
• Uma população grande na
escola com 1070 alunos e
classes pequenas da 9ª a 12ª
série e 75 funcionários
• É a escola do Distrito Escolar
de Saanich mais próxima do
centro de Victoria (15 minutos
de carro)
• Uma forte tradição do
ensino acadêmico, artes
plásticas e atletismo
• Capacidade elevada em
relação ao apoio dado
aos estudantes, que estão
realizando os exames
provincial para obtenção das
bolsas de estudos
• Programas Avançados
de colocação em Cálculo,
Química, Biologia, Física,
Francês e Espanhol.

Conheça Christoph
Alemanha

Com os

O que você está achando de sua
experiência até agora?

Estou gostando muito; uma ótima maneira de
conhecer uma cultura. A escola é muito boa.
Os professores e alunos são muito receptivos
e estão sempre dispostos a ajudar.
A melhor experiência?

amigos no corredor.

I like it very much. Nice way to get to know
a culture. The school is very nice. Teachers and
students are very friendly and are always willing
to help.
Camping trip to Goldriver with host dad and
friends. Nature there was unbelievable to see
because we don’t have this in Germany. I got
to see a lot of wildlife like deer and other
animals.
Very quiet and clean. The sea is very close and
distances are very short with a good bus sys
tem to get to Victoria and back. The recre
ation center in Sidney Panorama offers a lot of
sporting activities.
The fact that I have a host family that has
showed me many different sides of B.C. I feel
very lucky to have such a great host family.
Compared to my German school, Parkland has a
lot of different courses to choose from. The
Canadian school system is better. In Canada
I only take 4 subjects in a semester and I’m
learning more.
They have to come to Canada, especially
Vancouver Island, to see all the nature and to
meet the people. I really recommend Saanich
schools to my friends.
Comprar e otimo emVictoria
It changed my thinking about living with people.
My Physical Education course made me look at
nature differently and how to respect everything.
I have more self
confidence every day and my English is getting
very good. I feel much more independent. It
Keep in mind that it is a different way of life
and it’s not as cold as you are lead to believe.
Also things are more relaxed and easy going. Not
as much time pressure. Smokers should think
about the law in Canada.
If you’re looking for different sports or clubs
they are available at school or in the community.
For example, I’m playing in a tennis tournament
in Victoria against some strong competition
this weekend.

Alemanha 11aserie

O acampamento em Goldriver com meu
pai canadense e meus amigos. A natureza lá é inacreditável
porque não temos isso lá na Alemanha. Consegui ver muitos
animais silvestres como veados e outros animais.
E a região?

Bem tranquila e limpa. O mar é muito próximo e as distâncias
são muito curtas, com um bom sistema de transporte
para ir e voltar de Victoria. O centro recreativo de Sidney
(Panorama) oferece muitas atividades esportivas.
O que o fez muito feliz?

O fato de ter uma família anfitriã que me mostrou muitas
áreas diferentes de B.C. Sinto-me muito feliz em ter uma
família anfitriã tão boa.
Uma experiência escolar?

Comparada com minha escola alemã, Parkland tem muitos
cursos diferentes para se escolher. O sistema escolar
canadense é melhor. No Canadá, eu tenho apenas 4 matérias
por semestre e, assim, aprendo mais.
O que você diria aos amigos e à família?

Eles têm que vir ao Canadá, especialmente à Ilha de Vancouver,
para ver toda a natureza e conhecer pessoas. Eu certamente
recomendo as escolas de Saanich aos meus amigos.
Em que você acha que essa experiência te mudou?

Mudei minha opinião sobre conviver com pessoas. Meu curso de
Educação Física me mostrou como olhar a natureza de forma
diferente e como respeitar tudo. Tenho cada vez mais confiança
em mim e meu inglês está ficando muito bom. Me sinto muito
mais independente e isso me faz sentir muito bem.
A maior surpresa no Canadá?

Ter em mente que essa é uma forma diferente de viver e não
é tão frio quanto nos levam a crer. E, também, as coisas são
mais descontraídas e à vontade. Não há muita pressão. Os
fumantes deveriam pensar sobre a lei no Canadá.
Se você está procurando por esportes ou grêmios diferentes,
eles estão disponíveis na escola ou na comunidade. Por
exemplo, estou participando em um torneio de tênis em
Victoria contra alguns competidores muito fortes nesse final
de semana.

I really like the weather because it’s similar to
my hometown. I like Parkland. It’s easy to
make new friends. There are lots of activities
which I can join and there are lots of
international students and I can learn new
languages.
The student council camp was really excit
ing. There were some cool outdoor activi
ties like a giant swing and I got to per
form in the talent show and have some dis
cussions with staff and students.
It’s not so big, but it’s very social. My host
family lives outside Victoria and we need to
take the bus into town. There’s lots of
beautiful nature. There is a beautiful view of
the sea and the Island from my house. There
are lots of nice places to see. It’s easy to
communicate and easy to get to know people
because they are friendly.
have an international stu
It’s very nice. IDiga
“X”
dent from Germany in my home. It has affected
me in a positive way. I traveled to Mexico
with my host family. My host mother is a flight
attendant and so I got to travel to Mexico
with her. I’ve also gone skiing with my host
family for the first time in my life. It was a
fantastic experience because I’ve never skied
before. The family is very friendly and I feel
lucky to be in this family.
The buses don’t exchange money and sometimes
they miss us. They have double decker buses and
in Japan they don’t have such buses. In school
all grades talk to each other and in Japan the
grade 12 students don’t talk to the younger
students. The Christmas holidays are much
shorter in Canada. There is not as much
homework in Canada as there is in Japan.
Parkland has helped me get involved in many
activities. For example I was in a talent show
where I performed some magic tricks. In
Japan it is not so easy to make friends. I’m
sure in Japan I was not so good at making
friends. Here it seems much easier for me.
Since coming to Canada, I am much more
self confident. In Japan I was quite inse
Todo mundo e muito afe
cure.
tuoso aqui!

Você está gostando da experiência?

Realmente, gosto do clima porque é muito similar
à de meu país. Gosto de Parkland; é fácil de fazer
amigos. Há muitas atividades que eu gosto de
participar, há muitos alunos internacionais e
posso aprender novos idiomas.

Japao, 11aserie

Conheça Hironobu
Japão
A melhor experiência?

O acampamento com os estudantes foi, realmente, muito
divertido. Havia atividades ao ar livre muito legais, como
um balanço gigante; tive que participar do show de
talentos e tivemos debates com os funcionários e alunos.
E a região?

Não é tão grande, mas é muito sociável. Minha família
vive fora de Victoria e temos que pegar um ônibus para
ir à cidade. Há uma natureza deslumbrante e, de minha
casa, há uma linda vista do mar e da Ilha. Há muitos
lugares lindos para se conhecer. É fácil de se comunicar e
de conhecer pessoas, porque elas são muito receptivas.
A família anfitriã?

É muito boa. Há um aluno da Alemanha em minha
casa. Isso me influenciou de uma forma positiva. Viajei
ao México com minha família anfitriã. Minha mãe é
comissária de bordo e, portanto, fui ao México com ela.
Também fui esquiar com minha família pela primeira vez
em minha vida; foi uma experiência fantástica porque eu
nunca havia esquiado antes. A família é muito hospitaleira
e me sinto afortunado por estar aqui.
A maior surpresa?

Os ônibus não trocam dinheiro; eles têm dois andares e,
no Japão, não há esse tipo de ônibus. Na escola, alunos
de todas as séries falam uns com os outros e, no Japão,
os alunos da 12ª série não falam com os mais jovens. Os
feriados de Natal são muito menores no Canadá e não há
tantas tarefas de casa como há no Japão.
A maior mudança?

t

Parkland ajudou a me envolver em muitas atividades. Por
exemplo, no Talent Show fiz alguns truques de mágica. No
Japão não é fácil fazer amigos; e eu tenho certeza de que,
no Japão, eu tinha dificuldades em fazer amigos. Aqui,
isso parece muito mais fácil para mim. Desde que cheguei
ao Canadá, fiquei muito mais confiante; no Japão, eu era
muito inseguro.

Fabulosa paisagem costeira
Comunidade segura
Estilo de vida saudável
Clima ameno
Excelentes programas educacionais
Apoio Personalizado aos alunos

Em qual outro lugar no mundo os alunos têm a garantia de TODAS essas coisas maravilhosas?
No Distrito

Escolar de Saanich, British Columbia, Canadá!

Por que Saanich é o melhor
Distrito Escolar de Victoria?
Há três escolas no Distrito Escolar de Saanich
que apóiam o programa de alunos internacionais:
Parkland, Stelly´s e Claremont e você poderá
escolher em qual delas deseja estudar. Localizadas
na linda British Columbia, próxima da capital
Victoria e Sidney by the Sea, as escolas oferecem
uma paisagem deslumbrante.
Ano após ano, o Distrito Escolar de Saanich se
classifica entre os melhores de British Columbia.
Nossas escolas alcançam, constantemente,
altos padrões de excelência acadêmica devido à
dedicação e paixão pela realização dos alunos.
Para alcançar esse padrão de excelência acadêmica
e ajudar a maximizar talentos e interesses
individuais, as escolas de Saanich oferecem uma
variedade de cursos desafiadores. Os alunos têm
acesso a incríveis cursos acadêmicos e eletivos.
Eles podem escolher aulas de inglês, música, artes,
marcenaria, ciência da computação, cálculo, física,
química, dança, educação física e teatro.
Parkland, Claremont e Stelly´s oferecem uma
variedade de atividades extracurriculares. Os

gramados e ginásios das escolas permitem uma
grande variedade de atividades esportivas para
nossas equipes interescolares masculinas e
femininas. Os alunos têm acesso à instalações de
primeira para aulas de artes dramáticas e modernos
equipamentos de áudio-visual, o que permite criar
curta metragens e animações.

Casa de família
As escolas do distrito de
Saanich estão localizadas em
áreas muito bonitas e seguras.
As famílias que moram nessas
áreas são cuidadosamente
selecionadas para receber
os alunos internacionais.
Entendemos a importância de
uma acomodação de qualidade
a todos os alunos; portanto,
asseguramos que os alunos são
acomodados em casas muito
limpas, seguras e confortáveis.

I really like my host family, my new friends and
the people from Canada.
Going to the overnight Camp Quaenos retreat
with the Student Council group. I liked the
activities we got to do and it was a chance to
meet new friends.
My host family is great! My host sister is
one year older and the two of us are great
friends. My host parents are really nice.
Obviously there are some
differences but I am enjoying it a lot.
There are more children in my host family
so it’s noisy but it’s really good.
My host family took me to Gabriola Island and
we had lots of fun. I’m also really liking doing
projects in the community which gives me a
chance to
interact with a lot of different people.
It’s great! In the first month it was differ
ent from my school in Brazil but after a while
you can adjust. The school day is longer in
Canada. In Brazil I finish at 12:00 p.m. and in
Canada my school ends at 3:00 p.m. The subjects
and timetables are
different. We have 11 courses in Brazil and here
we have 4 classes a day, the same classes every day
for 5 months and in the second semester we
take 4 new classes.
Best experience that I have ever done in my
life because it’s a unique experience to know a
different culture and a new way of life.
Obviously the language. My English is so much
better. Also you become more patient and you
have to accept the differences because you are
living in a
different culture. When you are away you
understand that things at home are very impor
tant and that you will appreciate them much
more.
The beauty of the country. I saw movies of
the mountains and forests and I thought that
ween em
oflanthe
partPark
private
was justHaallo
d country but the
beauty is all around.

A experiência até agora?

Eu realmente gosto da minha família anfitriã, dos
meus novos amigos e das pessoas do Canadá.
A melhor experiência?

Brasil 11aserie

Conheça Isabel
Brasil
Participar do Acampamento Camp Qwanoes
para pernoitar com o grupo dos estudantes
internacionais. Gostei das atividades que tivemos que fazer
e foi uma chance de conhecer novos amigos.
A família anfitriã?

Minha família é ótima! Minha irmã canadense é um ano
mais velha do que eu e nós duas somos grandes amigas.
Meus pais são realmente muito bons. Obviamente, há
pequenas diferenças, mas eu estou gostando muito. Há
mais crianças em minha família e, por isso, é barulhenta;
mas é, realmente, muito boa.
O que te fez muito feliz?

Minha família me levou a Gabriola Island e nos divertimos
bastante. Estou, realmente, gostando muito de fazer
projetos na comunidade, o que me dá a chance de
interagir com muitas pessoas diferentes.
Experiência escolar?

É ótima! Durante o primeiro mês, foi diferente de minha
escola no Brasil; mas, depois, a gente se adapta. O horário
de aula é maior no Canadá; no Brasil, as aulas terminam
ao meio dia e, no Canadá, termina as 15:00 h. As matérias
e o calendário de aulas são diferentes. No Brasil, temos
11 matérias e aqui temos 4 aulas por dia – as mesmas
aulas todos os dias por 5 meses e, no segundo semestre,
temos 4 novos cursos.
O que você diria aos seus alunos sobre sua estada no
Canadá?

A melhor experiência que tive em minha vida, pois
conhecer uma cultura diferente e um novo estilo de vida é
uma experiência única.
Em que você acha que essa experiência te mudou?

Obviamente, a língua. Meu inglês está muito melhor
agora. E também, ficamos mais pacientes e temos que
aceitar as diferenças, pois estamos vivendo em uma
cultura diferente. Quando estamos longe, entendemos que
as coisas em casa são muito importantes e que vamos
apreciá-las muito mais.
A maior surpresa?

A beleza do país. Já vi filmes de montanhas e florestas e
pensei que fossem apenas algumas partes do país, mas a
beleza está em toda parte.

Me and Mr.Tudela
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