DESTAQUES

•
•
•
•

Estude em um dos principais distritos escolares de
Aberta, Canadá
Programa para Estudantes Internacionais
consagrado, com mais de 700 alunos nas 13 escolas
do distrito
Grande variedade de opções acadêmicas e de
programas alternativos
More como segurança em uma casa de uma família
acolhedora

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

•
•
•
•
•

Diploma de graduação no ensino secundário de
Alberta
Inglês como segundo idioma (ESL)
Bacharelado internacional (IB) e Colocação
avançada (AP)
Artes cênicas e visuais, Ciência e tecnologia,
Alternativas para esportes
Preparação para a universidade

DADOS DO PROGRAMA

•
•
•
•
•
•
•

Níveis do programa: Séries - Jardim de infância –
12ª série
Ano letivo: Setembro – Junho
Admissões: Setembro ou Fevereiro
Particular ou público: Público
Ano de criação do programa: 1995
Horas de instrução/semana: 25
Admissão em ensino pós-secundário: Os
estudantes internacionais que obtiverem a graduação
do ensino secundário estarão aptos a se candidatar a
universidades, institutos técnicos e faculdades de
Alberta, bem como a maioria das instituições de
ensino pós-secundário do mundo inteiro.

BREVE RESUMO DO PROCESSO DE
ADMISSÃO

•
•
•
•

Requisito mínimo de inglês: Nenhum
Requisitos acadêmicos mínimos: Aprovação em
pelo menos 50% dos cursos em que o aluno se
matricular.
Carta de referência: Obrigatória
Prazo de inscrição: Recomendamos pelo menos 3 a
4 meses antes do início das aulas.

COMUNIDADE E LOCALIZAÇÃO

•
•
•
•
•
•

Capital da província de Alberta
População da cidade: 1.000.000
Faixa de temperatura: -15° a 25 °C
Ambiente: Urbano
Facilidades: shopping centers, centros de recreação
comunitários, centros de lazer, ringues de patinação,
colinas para esqui e piscinas
Sede de várias instituições respeitáveis de ensino
pós-secundário, incluindo a mundialmente renomada
Universidade de Alberta
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Edmonton Public Schools, Centre for Education
One Kingsway, Edmonton, Alberta T5H 4G9, Canadá
Tel: +1-780-429-8249, Fax: +1-780-425-6405
E-mail: isp@epsb.ca, URL: http://internationalprograms.epsb.ca

LOCALIZAÇÃO
Edmonton é uma bela cidade, reconhecida por seus muitos parques e pela beleza natural
do vale de seu rio. É uma cidade em desenvolvimento com pouco mais de 1 milhão de
habitantes. A cidade é segura, limpa e moderna e conta com um excelente sistema
educacional público, bem como várias instituições respeitáveis de ensino pós-secundário,
incluindo a mundialmente renomada Universidade de Alberta.
Os estudantes internacionais podem experimentar festivais de arte, espetáculos de dança
e teatro, jogos de hóquei e futebol americano profissionais, excelentes restaurantes e uma
grande variedade de lojas. Com uma reputação de cidade cosmopolita, Edmonton
também oferece oportunidades para parcerias culturais, empresariais e de recreação de
nível internacional.
As montanhas rochosas estão a poucas horas de distância e são o destino predileto para
quem quiser curtir a natureza ou praticar o esqui e o snowboarding.

VISÃO GERAL DO PROGRAMA
As Escolas Públicas de Edmonton (Edmonton Public Schools, EPS) têm uma excelente
reputação em termos de qualidade de ensino. O Distrito oferece um Programa
Internacional de Estudantes (International Student Program, ISP) desde 1995 e, todos os
anos, atende mais de 700 estudantes de todo o mundo. O programa é bem consolidado e
tem um compromisso com a preparação de estudantes em um ambiente escolar
desafiador e ativo. Os estudantes que frequentam qualquer uma das 13 escolas
secundárias da cidade têm a garantia de receber uma educação de alta qualidade, e de
contar com o apoio de professores, conselheiros e outros funcionários altamente
qualificados e dedicados.
O programa segue o mesmo currículo provincial oferecido aos alunos canadenses, além
de fornecer uma programação extra de inglês como segundo idioma (ESL). O programa
ESL é feito para estudantes interessados em aprimorar o domínio do inglês dentro de um
ambiente ao mesmo tempo desafiador e acolhedor. Os programas de Bacharelado
internacional e de Colocação avançada são oferecidos para aqueles estudantes com
maior capacidade acadêmica.
O currículo provincial é composto por um núcleo de cursos que segue um ritmo de desafio
constante: Inglês, Estudos sociais, Matemática, Biologia, Química, Física, Artes e ainda
Estudos profissionais e tecnológicos. Além disso, os alunos podem selecionar dentre
várias opções para a criação de um programa exclusivo e que vá ao encontro das
exigências do sistema educativo da província de Alberta. Os estudantes que completam o
último ano do sistema escolar público de Edmonton, estão qualificados para inscrição em
todas as universidades, faculdades e institutos do Canadá e de outras regiões do mundo.
Os alunos internacionais contam com a vantagem de graduar em um sistema escolar
canadense de ponta, enquanto ganham fluência em inglês e desenvolvem habilidades de
aplicação prática no mundo inteiro.

ATIVIDADES E INSTALAÇÕES
O EPS oferece instalações avançadas para ajudar os estudantes na sua educação. Os
recursos acadêmicos incluem instrução com computador, laboratórios de ciências,
estúdios de dança, estúdios de televisão, bibliotecas e centros de tecnologia.
Os estudantes têm acesso ainda a instalações de atletismo e recreação de excelente
nível. Os alunos podem praticar esportes como futebol, basquetebol, badminton e esqui
cross-country. Há também atividades extracurriculares para os interessados em áreas
como escrita criativa, fotografia e liderança estudantil.

DADOS DEMOGRÁFICOS DA ESCOLA

•
•
•
•

Idades dos alunos: 5 a 20 anos
Alunos por classe: 22 a 28
Tamanho da escola: 300 a 2.500
Proporção estudante/professores: 22 a 28:1

ESTUDANTES INTERNACIONAIS

•
•
•

Inscrições para o programa: 700+
% destas matrículas no total do distrito: 1%
Países de origem: Alemanha, Brasil, EUA, China,
Colômbia, Coreia, Hong Kong, Índia, Indonésia,
Japão, Macau, Malásia, México, Rússia, Reino Unido,
Taiwan, Tailândia, Vietnã e muitos outros países.

POLÍTICA DE REEMBOLSO

•
•
•

•

Após os estudantes terem começado a estudar na
Edmonton Public Schools nenhum reembolso será
emitido.
Não haverá reembolso emitido para quem chegar
após o início do programa.
Os reembolsos serão fornecidos nos casos em que o
estudante
o tenha tido sua admissão negada para a
Edmonton Public Schools
o não seja capaz de obter um visto de estudante
o antes de 30 de setembro, torne-se um residente
permanente do Canadá ou cujos pais obtenham
um visto de trabalho ou de estudo (conforme o
programa) válido para o período de duração de
seu programa de estudos
Todas as solicitações de reembolso deverão ser
feitas por escrito. O reembolso será fornecido
somente ao pagador original.

ADMISSÃO
Inscrições para o Programa para Estudantes Internacionais podem ser feitas por e-mail
(são aceitos documentos escaneados), courier ou postagem registrada, conforme as
instruções encontradas em nosso site ou no formulário de inscrição.
Somente inscrições completas serão aceitas e devem incluir cópias dos seguintes
documentos do estudante:
formulário de inscrição do ISP, totalmente preenchido, incluindo o período de
estudo solicitado, condições de moradia e coabitação e preferências escolares
passaporte
cópias dos dois últimos anos escolares, traduzidas para o inglês
carta de recomendação do professor ou diretor da escola atual, traduzida para o
inglês
registros de vacinas
declaração de custódia autenticada em cartório, no caso de menores de
18 anos (este documento será fornecido aos alunos que participarem do
programa de Homestay)
pagamento integral da taxa de inscrição, taxa de ensino e taxa de seguro saúde
As inscrições serão analisadas para aceitação ao programa após o recebimento da
inscrição completa e do pagamento das taxas. Uma vez aceito no programa, o aluno
receberá uma Carta de aceitação oficial da Edmonton Public Schools, a qual deverá ser
usada na solicitação de visto de estudos do Departamento de Cidadania e Imigração do
Canadá. As solicitações de visto de estudo preenchidas deverão ser enviadas às missões
diplomáticas canadenses no exterior nas quais os serviços de concessão de vistos estão
disponíveis. Aconselhamos os estudantes a enviar suas solicitações de visto de estudante
com pelo menos três a quatro meses de antecedência para garantir um tempo amplo para
o processamento.

PROGRAMA DE HOMESTAY
A Edmonton Public Schools trabalha com a Canada Homestay Network (CHN) para apoiar
estudantes internacionais que precisam de serviços de estadia em casas de família ao
participar do EPS. Juntas, a Edmonton Public Schools e a CHN oferecem estadias em
casas de família acolhedoras e receptivas para que os estudantes tenham um bom apoio
durante seu programa de estudos em Edmonton. Para apoiar os alunos em casas de
família, os serviços dos Gerentes de relacionamento do CHN estão disponíveis para
auxiliar tanto os alunos quanto suas famílias hospedeiras, quando e se necessário. Um
link para o formulário de solicitação de estadia em casas de famílias está disponível no
site de Programas internacionais chamado ‘Homestay Program’.

APOIO PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS
A equipe dos programas internacionais, bem como a equipe e estudantes da escola
auxiliam os estudantes internacionais a lidar e se adaptar ao novo ambiente da forma
menos estressante possível. Os professores e os conselheiros estudantis estão sempre
disponíveis para conversar com os estudantes sobre questões relativas a finanças, escola
e bem-estar pessoal e a transição para os estudos pós-secundários. Temos ainda pessoal
multilíngue para serviços de interpretação e tradução.
Várias escolas do distrito oferecem clubes internacionais que tratam das circunstâncias
culturais únicas dos estudantes internacionais. Com a ajuda do pessoal de apoio, os
estudantes podem também organizar comemorações e encontros sociais com outros
estudantes internacionais para diminuir o estresse do isolamento no Canadá.
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PREPARANDO ESTUDANTES PARA O FUTURO!
Os estudantes das escolas
públicas de Edmonton se
beneficiam de um ótimo sistema de
ensino! Basta ver os resultados!
•

Os estudantes de Alberta estão entre
os 10 melhores do mundo em
ciências e leitura, segundo os testes
internacionais padronizados para
estudantes de 15 anos de idade.

•

A cada ano nas escolas públicas de
Edmonton, entre 80% e 100% dos
estudantes internacionais atingem o
padrão aceitável nos exames
provinciais e recebem seu diploma.

RANKING INTERNACIONAL – TESTES PADRONIZADOS PARA ESTUDANTES DE
15 ANOS DE IDADE*
CIÊNCIAS

LEITURA

MATEMÁTICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Singapura
Alberta
Japão
Estônia
Chinês Taipé
Finlândia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Macau – China
Canadá
Vietnã
Hong Kong – China
Beijing/Shanghai/
Jiangsu/Guangdong –
China
Coreia
Nova Zelândia
Eslovênia
Austrália

7. Coreia
8. Japão
9. Noruega
10. Nova Zelândia
11. Alemanha

Singapura
Hong Kong – China
Macau – China
Chinês Taipé
Japão
Beijing/Shanghai/
Jiangsu/Guangdong –
China
7. Coreia
8. Suíça
9. Estônia
10. Canadá
11. Países Baixos

12. Macau – China
13. Polônia
14. Eslovênia
15. Países Baixos, Austrália

12. Alberta
13. Dinamarca
14. Finlândia
15. Eslovênia

12.
13.
14.
15.

Singapura
Alberta
Hong Kong – China, Canadá
Finlândia
Irlanda
Estônia

*Pesquisas conduzidas pela Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento e pelo Programa
internacional de avaliação de estudantes (OECD PISA) – ano 2015.
As pontuações do PISA são fornecidas como médias dentro de uma escala. Os resultados de Alberta levam em
consideração as margens de erro. Visite o site da OECD PISA (em inglês): www.pisa.oecd.org.
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EXCELENTE DESEMPENHO ACADÊMICO

Os estudantes
internacionais das
escolas públicas de
Edmonton se destacam
nos cursos acadêmicos!

 Desempenho dos estudantes internacionais do ensino secundário em
Alberta no ano letivo 2016/17 – porcentagem de alunos que atingiu ou
excedeu o padrão provincial aceitável:
 Estudos sociais 30-1: 100%

 Química 30: 98%

 Matemática 31: 97%

 Inglês 30-2: 97%

 Matemática 30: 94%

 Ciências 30: 93%

 Biologia 30: 93%

 Física 30: 93%

 Estudos sociais 30-2: 90%

 Inglês 30-1: 87%

 Desempenho dos estudantes internacionais de ensino intermediário nas
avaliações de desempenho da província de Alberta de 2016/17 –
100% atingiram ou excederam o padrão aceitável em Matemática,
67% atingiram ou excederam o padrão aceitável em Ciências,
50% atingiram ou excederam o padrão aceitável em Estudos sociais e
50% atingiram ou excederam o padrão aceitável em Língua Inglesa e
Literatura.
 Os estudantes internacionais obtiveram taxas de frequência escolar
quase perfeitas no ano letivo 2016/17.
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