CANADIAN ROCKIES PUBLIC SCHOOLS
PROGRAMA ACADÊMICO DE ENSINO MÉDIO PARA ALUNOS ESTRANGEIROS
ESTUDOS ACANDÊMICOS
Um programa completo
Os alunos estrangeiros recebem um programa acadêmico completo que permite que eles obtenham os
créditos educativos da província de Alberta, o que pode levar à ingressão em uma universidade. Os alunos que
concluírem seus estudos com êxito terão as qualificações necessárias para se candidatarem para estudar na
maioria das instituições universitárias noCanadá ou nos Estados Unidos. Os modelos de instrução são
elaborados para atender às necessidades e os interesses individuais dos alunos.

Os nossos profissionais docentes
Todos os alunos que frequentam o programa de estudos acadêmicos recebem instrução de alta qualidade de
professores credenciados de Alberta. O objetivo de cada professor é ajudar os alunos a atingirem o potencial
máximo de cada um. Os nossos funcionários proporcionam um ambiente acadêmico seguro e estruturado.

Colocação em casas de família
É nosso objetivo colocar os alunos estrangeiros em casas de famílias anfitriãs durante o período do programa.
Muitas de nossas famílias receberam visitantes durante os Jogos Olímpicos de 1988 e continuam com essa
prática em eventos esportivos de classe internacional. Os "pais" anfitriões têm o compromisso de aprimorar a
estadia do seu filho no Canadá incluindo-o em atividades da família e eventos especiais. A divisão da escola
também planeja passeios a museus da história natural e arqueológica.

Coordenador de alunos estrangeiros
Para ajudar os alunos a se adaptarem ao novo ambiente, um coordenador de alunos estrangeiros integra a
equipe para auxiliar com:
 Solicitação de vistos
 Informações sobre casas de família
 Comunicação com pais ou guardiões
 Monitoramento do progresso do aluno

CURRÍCULO
O Programa Internacional das Escolas Públicas do Canadá, na região montanhosa, (Canadian Rockies Public
Schools) é credenciado pelo Departamento de Educação de Alberta e segue o currículo escolar de Alberta.
É preciso ter fluência funcional do inglês: o nível atual da proficiência em inglês de cada aluno será avaliado
antes de participar do programa. As decisões de colocação no nível do programa serão baseadas na
proficiência em inglês de cada aluno. A ênfase será em desenvolver as aptidões linguísticas necessárias para
ter um desempenho positivo nas principais matérias.
Os alunos recebem instrução no 10°, 11° 3 12° anos. O currículo é composto por:

Matérias principais
Matemática ~ Inglês ~ Estudos Sociais ~ Física ~ Química ~ Biologia ~ Ciências ~ Educação Física

Os cursos opcionais incluem:
Música Instrumental ~ Drama ~ Experiência profissional com estudos em computação ~ Projetos Especiais ~
Francês ~ Artes

Cursos de estudo em tecnologia e profissionalizantes: Cursos de estudo:
Processamento da Informação ~ Estudos de Projetos ~ Tecnologia da Comunicação ~ Estudos sobre Turismo ~
Tecnologia da Construção ~ Estudos da Vida Animal

INSTALAÇÕES
Os alunos do programa internacional utilizam tecnologia de ponta para aprimorar o aprendizado. Os cursos de
Matemática, Ciências, Arte Linguística e Tecnologia utilizam modernos laboratórios de computação e
workshops totalmente equipados. Nossas escolas possuem ginásios esportivos totalmente equipados com
instalações para treino de levantamento de peso. Nossos programas de educação física e atividades ao ar livre
utilizam as piscinas da comunidade, campos de golfe, quadra para curling e as montanhas do Canadá para
praticar montanhismo, caminhadas e educação ao ar livre.

Procedimento para a matrícula








Os candidatos devem preencher e enviar os seguintes documentos:
Formulário de solicitação de matrícula
Formulário de participação
Uma declaração do diretor da atual escola informando que o aluno está capacitado a receber instrução em
inglês.
Uma cópia do relatório de notas mais atual autenticado pela escola como sendo cópia legítima do original
A tradução do relatório de notas para o inglês é obrigatória
Pontuação do TOEFL, se tiver

Mediante a aprovação da aceitação do aluno, enviaremos uma Carta de Aceitação para o aluno. Os alunos que
estiverem interessados em uma educação universitária se beneficiarão deste excelente programa preparatório,
além de curtirem momentos com uma família canadense , tudo isso cercado pelas montanhas do Canadá.

Taxas
A taxa total das mensalidades do programa para alunos estrangeiros é $10.500,00 (dólares canadenses) por
ano completo. Há também uma taxa de matrícula não reembolsável de $150,00 e uma taxa não reembolsável
de $500,00 para colocação na casa de família.
Os alunos precisam pagar um depósito (reembolsado) no valor de $850,00 para cobrir qualquer despesa não
paga remanescente ao final do programa. Os alunos são responsáveis por todos os custos relacionados com a
hospedagem em casa de família, seguro médico, material escolar e despesas pessoais.
O valor da hospedagem na escola é de $850,00 por mês. Há uma taxa de $30,00 por noite para os alunos que
chegam antes do início das aulas e/ou permanecem após o término do ano letivo.

Programas complementares e professores particulares
Os alunos que precisarem de programas complementares (aulas particulares) serão avaliados a uma taxa
suplementar baseada no custo real.

LOCALIZAÇÃO
Canmore e Banff estão localizadas a cerca de 125 km do Aeroporto Internacional de Calgary. Ambas as
comunidades possuem instalações recreativas de classe internacional para atividades realizadas no verão e no
inverno. Essas comunidades também contam com hospitais dentistas.

Para obter mais informações, entre em contato com:
Canadian Rockies Public Schools
618 – 7th Avenue.
Canmore. Alberta. T1W 2H5
Canada.
Tel: (403) 608-6070

Fax: (403) 609-6071

Internet: www.crps.ab.ca

E-mail: bcallaghan@crps.ab.ca

