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Programa de Educação Internacional 

 
Observações Importantes 
• Excelentes programas acadêmicos, 

técnicos e de artes plásticas 
• Oferecimento do programa de 

Baccalaureate internacional para 
estudantes obtendo notas altas em 
alguns assuntos acadêmicos 

• Estudantes moram em uma área 
urbana muito linda cercada de 
montanhas e oceano 

• Um programa especial é oferecido 
para incentivar atletas e músicos com 
talento 

 

Opções para o Programa 
• Diploma de Graduação do Ministério 

da Educação de British Columbia(BC) 
• Programa de Colocação Avançado 
• Programa de Baccalaureate (IB) 

Internacional 
• Programa de inglês como a segunda 

língua 
• Programa de Diploma de Carreira 
 

Fatos do Programa 
Diploma: BC High School 
Níveis do Programa: da 6 série ao 3 
colegial 
Privado x Público: Público 
Calendário Escolar: setembro até junho 
Ano da Fundação do Programa: 1982 
Horas de Ensino pôr semana: 25 
Entrada em Universidade: 
O WVSD possui um grande sucesso a 
nível de ensino de estudantes que no 
futuro atenderão educação pós 
secundária em instituições em várias 
partes do mundo. 
 

Política de Reembolso: 
A taxa de C$200 (dólares canadenses)  
não é reembolsável. Reembolso total é 
dado para estudantes que não receberam 
visa. 66% é reembolsado para quem se 
retirar do programa em agosto, 50% é 
reembolsado para quem se retirar do 
programa até 30 de setembro. Nenhum 
reembolso será dado para quem se 
retirar do programa depois de 1o. de 
outubro. 
 

Descrição dos Estudantes 
Idade dos estudantes: 13-19 anos 
Tamanho das salas de aula: 22-26 
Tamanho da escola: 600-1.500 

Diretor do Programa de Educação Internacional 
#303-1549 Marine Drive, West Vancouver,  
British Columbia, Canada  V7V 2G7 
Tel: 1-(604) 981-1158 
Fax: 1-(604) 925-2033 
Email: intl@sd45.bc.ca 
Internete: http://www.sd45.bc.ca 
 
Currículo 
 

O Distrito Escolar de West Vancouver- 
West Vancouver School District (WVSD) é 
internacionalmente reconhecido pôr seu 
excelente sistema escolar que oferece a 
estudantes qualificados de todo o mundo a 
chance de conhecer a cultura canadense e 
receber uma educação em uma área urbana 
muito bonita. 

Estudantes internacionais da sexta 
série ao terceiro colegial podem escolher 
entre dois programas: programa intensivo 
de inglês ou programa acadêmico 
integrado. O programa intensivo de inglês 
segue os princípios de treinamento de 
inglês como a segunda língua. Estudantes 
são introduzidos às regras básicas de inglês 
e são instruídos em como expandir essas 
regras. As técnicas aprendidas neste 
programa são úteis para completar uma 
educação adicional, pessoal ou para 
obtenção de emprego. É um requerimento 
que todos os estudantes internacionais entre 
o 1o e 2o colegial e entre o 2o e 3o colegial, 
atendam um curso de inglês durante um 
mês nas férias de verão. 

O currículo acadêmico integra 
estudantes internacionais e canadenses na 
mesma sala de aula. Estudantes 
internacionais devem escolher entre cursos 
básicos tais como: matemática, estudos 
sociais, inglês, francês e ciências e também 
entre outros cursos: estudos do meio 
ambiente, ciência do computador, arte, 
humanas, negócio, economia doméstica, 
línguas, educação física, tecnologia, teatro. 
Esses cursos podem ser atendidos em várias 
combinações para criar um programa 
exclusivo que  satisfaça os  requerimentos 
da junta de professores para a graduação no 
sistema de educação de British Columbia. 

O sistema internacional Baccalaureate 
e o programa de colocação avançada estão 
entre uma opção popular para estudantes 
locais e internacionais no WVSD. 
O nível avançado de estudo providencia aos 
estudantes créditos para o diploma e 

também  prepara o estudante para 
estudo em instituições pós secundárias 
na América do Norte. Estudantes que 
completaram essas aulas com sucesso 
ganham créditos avançados a nível de 
universidade, o que permite que os 
estudantes possam ir para um nível 
mais avançado de estudo, nestas aulas 
em particular, sem precisar atender 
cursos introdutórios. 
 
Atividades e Facilidades 
 

      Estudantes atendendo qualquer uma 
das três escolas do WVSD utilizam 
áreas tecnicamente avançadas e com 
boa manutenção. 

A fim de alcançar mudanças 
necessárias para o fim do século XX, o 
WVSD está modificando todas as salas 
de aula com computadores modernos. 
Todos os prédios estão conectados em 
rede com LANs e também redes 
exteriores, como a internete pôr 
exemplo. A automatização das 
bibliotecas das nossas escolas ajudam os 
estudantes a acessar banco de dados e 
outros recursos de aprendizado. 

Compreendendo a importância de 
atividades extracurriculares o WVSD 
desenvolveu um excelente programa de 
esporte que faz com que os estudantes 
aproveitem atividades esportivas 
internas e externas, centro comunitários 
e clubes sociais estimulando exercício, 
comunicação e amizade. 
 
Programa e Ambiente 
 

O Distrito Escolar de West 
Vancouver tem convidado estudantes 
internacionais para dividir experiência 
educacional e cultural com estudantes 
canadenses desde 1982. Este programa 
oferece um sistema organizado e seguro 
no qual estudantes internacionais 
podem participar complemente em 
todos os aspectos da cultura canadense. 

O processo de integração de 
estudantes internacionais em salas de 
aulas comuns é visto com um método 
ideal para quebrar barreiras sociais e de 
língua. O WVSD estimula a 
participação e interação entre todos os 
estudantes, oferecendo um ambiente 
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Estudantes pôr Professor: 20:1 educacional cooperativo e interessante. 
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Todos os estudantes precisam 

residir com uma das muitas casas de 
famílias que nós oferecemos: 
‘homestay’, em West Vancouver. 
Estudantes são beneficiados pelo 
suporte da família da sua “homestay’ e 
recebem a chance de participar em 
muitas atividades diferentes com esta 
família. 

O sistema de trânsito em West 
Vancouver oferece acesso a quase todas 
as áreas de West Vancouver. Os ônibus 
circulam em horários convenientes para 
a maioria dos lugares dentro da área 
residencial e também fazem conexão 
com outros ônibus que circulam na área 
da Grande Vancouver. 

West Vancouver um bairro da 
Grande Vancouver está localizado entre 
montanhas altas e o oceano. É uma 
região linda e bem estabelecida 
constituída pôr muitas casas com  vista 
para a ponte Lions Gate e da cidade de 
Vancouver. Estudantes internacionais 
moram em uma área segura e pacífica 
enquanto ao mesmo tempo podem 
visitar o centro da  cidade para diversão. 

A área de Grande Vancouver 
oferece uma boa oportunidade para 
estudantes experimentar muitos tipos de 
comidas, eventos esportivos, shopping e 
cinemas. As montanhas desta região 
oferecem a possibilidade de passear, 
esquiar, fazer caminhadas e passeios de 
bicicleta.   
 
Admissão 
 

As aulas da WVSD vão de 
setembro a junho com semanas de férias 
em dezembro e março. 

A admissão para o programa 
internacional será revisada assim que a 
seguinte documentação seja submetida: 
taxa de inscrição não reembolsável de  
C$200 (dólares canadenses); no mínimo 
uma carta de recomendação de um 
professor ou do diretor; boletins 
escolares dos últimos três anos de 
escola. 

Estudantes também precisam  fazer 
o pagamento não reembolsável da taxa 
de ‘homestay’ de C$300 para cobrir os 
custos administrativos para a procura de 

Quando o estudante receber um aviso 
de aprovação para o programa, eles 
precisam efetuar o pagamento total da 
matricula a fim de reservar sua vaga no 
programa. Estudantes que não pagarem 
irão perder a vaga para outros estudantes 
na lista de espera. 

Estudantes internacionais devem  
providenciar Vistos de Estudante. Pedidos 
de visto podem ser efetuados no Consulado 
Canadense do seu país.  Se o estudante não 
conseguir obter o visto ele será 
automaticamente retirado do programa. 

Todos os estudantes internacionais 
devem ter um seguro médico para protegê-
los contra o custo médico de um acidente 
ou doença. O WVSD incorporou o custo de 
um seguro médico em sua matricula de 
C$700 (dólares canadense). Todas as 
documentações serão preenchidas quando o 
estudante chegar ao Canadá. 

 
Apoio para Estudantes 
Internacionais 
 

Os estudantes internacionais do 
WVSD tem acesso a vários recursos que 
ajudam a facilitar  o processo de ajuste para 
estudar e morar em um pais não familiar. 
Diferenças culturais na maneira de viver, 
educação, religião são respeitadas pêlos 
companheiros(as) de classe, professores, 
família da ‘homestay’ e funcionários da 
escola. 

Cada escola possui um conselheiro 
para estudantes internacionais que 
auxiliam com quaisquer assuntos venham a 
surgir. O conselheiro e o serviço de 
assistência ajudam estudante que estejam 
procurando informação sobre educação pós 
secundária no Canadá ou em qualquer 
outro país. 

Atividades extracurriculares são 
oportunidades ideais para se envolver no 
jeito de vida do WVSD. Estudantes são  
incentivados a participar ativamente em 
qualquer clube ou times de seu interesse. 
Atividades extracurriculares oferece uma  
importante contribuição que diversifica a 
perspectiva de todos os estudantes. 
 
 
 
 

Comunidade e Local 

População da Cidade: 41.000 

Temperatura: 0 0C até 27 0C 

Cenário: urbano 

 
Admissão 

Requisitos Mínimos de Inglês: 
nenhum; estudantes são integrados 
dentro do programa de segundo grau 
enquanto o seu inglês melhora 

 

Requisitos Mínimos Acadêmicos: 
varia; estudantes são avaliados 
individualmente 

 

Carta de referencia: necessária 

Taxa de Inscrição: C$200 

Prazo Final de Inscrição: 
31 de março (para começar em 
setembro); (31 de outubro (para 
começar em janeiro, sexta, sétima e 
oitava séries e primeiro colegial) 
  

 

Despesas 
 

Matricula Internacional: C$14.700 pôr 
ano (dólares canadenses) 
 

Equivalente em dólares americanos :  
U$12.900.00  pôr ano 
 

Seguro médico: incluído 
 

Livros e laboratórios: incluídos 
 

Moradia (incluindo custos de comida): 
residência escolar: nenhuma 
particular: nenhuma 
“homestay”: C$800 pôr mês 
 

 

Estudantes Internacionais 
 

Número de estudantes incritos: 500 
 

% da inscrição total do Distrito: 8 % 
 

Admissão no Programa: 70 pôr ano 
 

Países  de Origem: 
WVSD teve estudantes da: Indonésia, 
Singapura, Tailândia, Hong Kong, 
Corêa, Japão, México, Espanha, 
Alemanha, Rússia, Noruega, Tailândia, 
China, Vietnã e Irã. 
 
                                                                             



acomodação para o estudante. 
 

 
 

                                                                             Portuguese 

 


