DESTAQUES

• Vem estudar num dos principais distritos
escolares de Alberta, Canadá

• Programa para alunos estrangeiros

•
•

(International Student Program)
consagrado, com mais de 700 estudantes
em escolas do distrito.
Ampla escolha de programas académicos
e alternativos
Mora com uma família da rede
“Homestay” num ambiente seguro e
acolhedor

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

• Diploma de conclusão do ensino
secundário em Alberta

• Inglês como segunda língua
• Programas “International Baccalaureate”
•
•

(IB) e “Advanced Placement” (AP)
Artes Performativas e Visuais, Ciências e
Tecnologia, Alternativa de Desporto
Preparação para a universidade

DADOS DO PROGRAMA

• Níveis do programa: Do nível pré•
•
•
•
•
•

escolar ao 12.º ano
Ano letivo: Setembro – Junho
Admissões: Setembro ou Fevereiro
Privada vs. Pública: Pública
Ano de fundação do programa: 1995
Carga horária semanal: 25
Admissão no ensino superior:
Os estudantes estrangeiros que
obtenham classificações altas no ensino
secundário ficam qualificados para se
candidatarem a universidades, institutos
técnicos e estabelecimento de ensino
superior em Alberta, assim como na
maioria dos estabelecimentos de ensino
superior em todo o mundo.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA
ADMISSÃO

• Requisitos em termos de
•
•
•

conhecimentos mínimos de inglês:
Nenhum
Requisitos académicos mínimos: Nota
positiva em pelo menos 50% das
disciplinas.
Carta de recomendação: Necessário
Prazos de candidatura: Recomenda-se
pelo menos 3 a 4 meses antes do início.
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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 cidade muito bonita, que se caracteriza por inúmeros parques e zonas
verdes e pela beleza natural do vale do rio. É uma cidade em crescimento, com pouco
mais de 1 milhão de habitantes É uma cidade segura, limpa e moderna, com um
excelente sistema de ensino público, assim como inúmeros estabelecimentos de ensino
superior conceituados, incluindo a Universidade de Alberta de renome mundial.
Os estudantes estrangeiros têm a oportunidade de assistir a festivais de arte,
espetáculos de dança e teatro, jogos profissionais de hóquei e futebol, além de poderem
desfrutar de excelentes restaurantes e inúmeras lojas. Gozando de uma reputação
cosmopolita, Edmonton oferece igualmente oportunidades de parceria a nível cultural,
de negócios e de lazer de cariz internacional.
As Montanhas Rochosas situam-se a algumas horas de distância, sendo conhecidas
como um local favorito para esquiar, praticar snowboarding e dar passeios.

RESUMO DO PROGRAMA
As escolas públicas de Edmonton (Edmonton Public Schools, EPS) gozam de excelente
reputação a nível educativo. Desde 1995, que o distrito tem disponível o programa para
alunos estrangeiros (International Student Program, ISP), que serve todos os anos mais
de 700 estudantes de todo o mundo. Trata-se de um programa bem estabelecido, que
tem por objetivo educar os estudantes num ambiente escolar ativo e estimulante. Os
estudantes que frequentam qualquer uma das 13 escolas secundárias na cidade
recebem uma educação de alta qualidade apoiada por professores, conselheiros de
orientação pedagógica e pessoal altamente qualificados e atenciosos.
O programa baseia-se no curriculum provincial com colegas canadianos, assim como no
programa “inglês como segunda língua” (English as a Second Language, ESL) para os
alunos cuja língua mãe não seja o inglês. O programa ESL foi concebido para
estudantes que pretendam melhorar o seu domínio da língua inglesa num ambiente
amistoso e estimulante. Estão disponíveis os programas “International Baccalaureate” e
“Advanced Placement” para estudantes com maiores capacidades académicas.
O curriculum provincial é constituído por um estimulante grupo básico de disciplinas:
inglês, estudos sociais, matemática, biologia, química, física, belas-artes e o programa
complementar “Career and Technology Studies” (carreira e estudos tecnológicos).
Adicionalmente, os estudantes têm à escolha uma série de disciplinas opcionais, que
lhes permite criar um programa único em conformidade com os requisitos do sistema
educativo da província de Alberta. Os estudantes que concluam o 12º ano no
agrupamento de escolas públicas de Edmonton estão aptos a candidatarem-se a
qualquer universidade, estabelecimento de ensino superior e instituto no Canadá ou em
qualquer outro país.
Os estudantes estrangeiros têm a vantagem de concluir os seus estudos secundários
num sistema escolar canadiano consagrado, ao mesmo tempo que adquirem fluência
em inglês, uma competência com aplicações práticas em todo o mundo.

ATIVIDADES E INSTALAÇÕES
O agrupamento EPS disponibiliza instalações avançadas para apoiar a educação dos
estudantes. Entre os recursos académicos contam-se o ensino assistido por
computador, laboratórios científicos, estúdios de dança, estúdios televisivos, bibliotecas
e centros tecnológicos.

COMUNIDADE E LOCALIZAÇÃO

•
•
•
•
•

•

Capital da província de Alberta
População da cidade: 1.000.000
Temperatura: -15° a 25° C
Ambiente: Urbano
Serviços e equipamentos: Centros
comerciais, centros recreativos
comunitários, centros de lazer, rinques de
patinagem, pistas de esqui e piscinas
Local de implantação de inúmeros
estabelecimentos de ensino superior
conceituados, incluindo a Universidade
de Alberta de renome mundial.

PERFIL DEMOGRÁFICO DA ESCOLA

•
•
•
•

Idade dos estudantes: 5 a 20 anos
Tamanho das turmas: 22 a 28
Tamanho da escola: 300 a 2500
Razão estudante/professor: 22 a 28:1

ESTUDANTES ESTRANGEIROS

• Inscrição no programa: 700+
• % de inscrição distrital: 1%
• Países de origem: Alemanha, Brasil,
China, Colômbia, Coreia, EUA, Hong
Kong, Índia, Indonésia, Japão, Macau,
Malásia, México, Rússia, Taiwan,
Tailândia, Reino Unido, Vietname e
muitos outros países.

POLÍTICA DE REEMBOLSO

• Não haverá lugar a reembolso, assim que

•
•

•

os estudantes comecem a frequentar
uma escola do agrupamento “Edmonton
Public Schools”.
Não serão feitos reembolsos por causa
de atrasos.
Será realizado um reembolso, caso o
estudante
o Não obtenha admissão nas escolas
do agrupamento “Edmonton Public
Schools”
o Não consiga obter uma autorização
de estudante (“study permit”)
o Antes de 30 de setembro passe a
ser Residente Permanente do
Canadá ou os pais do estudante
obtenham uma Autorização de
Estudante ou de Trabalho
(dependente do programa) válida
durante o período de duração do
programa de ensino a frequentar
pelo estudante
Todos os pedidos de reembolso têm de
ser feitos por escrito e os reembolsos
serão realizados exclusivamente ao
pagador original.
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Os estudantes têm acesso a excelentes instalações desportivas e de lazer. Estão
disponíveis desportos, tais como o futebol, basquetebol, badminton e esqui de fundo,
assim como atividades extracurriculares para os estudantes interessados em matérias
como escrita criativa, fotografia ou participação na associação de estudantes.

ADMISSÃO
As candidaturas ao “International Student Program” podem ser enviadas por e-mail
(aceitamos documentos digitalizados), serviço de correio rápido ou correio registado, de
acordo com as instruções no nosso Web site ou formulário de candidatura.
Só serão aceites candidaturas completas, que incluam cópias dos seguintes
documentos do candidato:
− Formulário de candidatura ao ISP, totalmente preenchido, incluindo o período
escolar pretendido, alojamento e preferências em termos de escola
− Passaporte
− Registos escolares dos dois últimos anos escolares, traduzidos para inglês
− Carta de recomendação de um dos atuais professores ou do diretor da atual
escola, traduzidos para inglês
− Registos de vacinas
− Declaração de guarda de menor certificada no notário, se o estudante tiver
menos de 18 anos (este documento é fornecido para estudantes que
participam no programa “Homestay”)
− Pagamento integral da taxa de candidatura, propinas e seguro de saúde
As candidaturas serão analisadas para determinar se preenchem os critérios do
programa quando forem recebidos a candidatura completa e o pagamento integral dos
montantes devidos. Quando a candidatura for aceite no programa, será emitida uma
Carta de Aceitação oficial pelo agrupamento “Edmonton Public Schools” e entregue ao
candidato, a qual tem de ser utilizada para o estudante requerer uma autorização de
estudante (“study permit”) junto dos serviços de cidadania e imigração do Canadá. A
requisição de autorização de estudante preenchida tem de ser enviada para missões
diplomáticas ou postos consulares canadianos no estrangeiro onde haja serviço de
processamento de autorizações. Recomenda-se que os estudantes apresentem a
requisição de autorização de estudante com uma antecedência mínima de três a quatro
meses, para permitir o processamento atempado.

PROGRAMA HOMESTAY
O agrupamento “Edmonton Public Schools” colabora com a rede “The Canada
Homestay Network” (CHN) para ajudar os estudantes internacionais que pretendam ficar
alojados com uma família, enquanto frequentam uma escola do EPS. O agrupamento
“Edmonton Public Schools” e a CHN trabalham em conjunto para encontrar famílias
acolhedoras e simpáticas, de modo a que os estudantes recebam um bom apoio
durante o seu programa de estudos em Edmonton. Para apoiar os estudantes alojados
em famílias de acolhimento, os Gestores de Relações da CHN estão disponíveis para
ajudar tanto os estudantes como as famílias de acolhimento se necessário. O Web site
do programa para estudantes estrangeiros contém um link para o formulário de
candidatura online da rede Homestay, bastando clicar no link “Homestay Program”.

APOIO A ESTUDANTES INTERNACIONAIS
A equipa do programa para estudantes estrangeiros, assim como o pessoal e os
estudantes de cada escola ajudam os estudantes estrangeiros a lidar e a adaptarem-se
ao novo ambiente da forma menos stressante possível. Existem conselheiros
(professores e alunos) que orientam e ajudam os estudantes sobre assuntos financeiros
ou relacionados com a escola e bem-estar pessoal, assim como a transição para
estudos superiores. Temos pessoal multilingue que fornece serviços de interpretação e
de tradução.
Muitas das escolas distritais têm clubes internacionais que lidam com as circunstâncias
culturais únicas dos estudantes estrangeiros. Com ajuda do pessoal, os estudantes
podem organizar comemorações e eventos sociais com outros estudantes estrangeiros
para aliviar o stress de estar sozinho no Canadá.

PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA O
FUTURO!
Os estudantes das escolas
públicas de Edmonton beneficiam
de um excelente sistema! Ora veja
os resultados!
•

Os estudantes de Alberta estão entre
os 10 melhores classificados na área
das ciências e leitura, de acordo com
os novos testes internacionais
normalizados para estudantes de 15
anos.

•

Nas escolas públicas de Edmonton,
todos os anos, entre 80% e 100% dos
estudantes estrangeiros cumprem o
padrão aceitável nos exames para
obtenção do diploma provincial.

RANKINGS INTERNACIONAIS PARA TESTES NORMALIZADOS DE ALUNOS DE
15 ANOS*
CIÊNCIAS

LEITURA

MATEMÁTICA

1.
2.
3.

Singapura
Alberta
Japão

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Estónia
Taipé Chinês
Finlândia

4.
5.
6.

Singapura
Alberta
Hong Kong – China,
Canadá
Finlândia
Irlanda
Estónia

7.
8.
9.
10.
11.

Macau – China
Canadá
Vietname
Hong Kong – China
BSJG (Pequim, Xangai,
Jiangsu e Guangdong) –
China
Coreia
Nova Zelândia
Eslovénia
Austrália

7.
8.
9.
10.
11.

Coreia
Japão
Noruega
Nova Zelândia
Alemanha

Taipé Chinês
Japão
BSJG (Pequim,
Xangai, Jiangsu e
Guangdong) – China
7. Coreia
8. Suíça
9. Estónia
10. Canadá
11. Países Baixos

12.
13.
14.
15.

Macau – China
Polónia
Eslovénia
Países Baixos, Austrália

12.
13.
14.
15.

12.
13.
14.
15.

Singapura
Hong Kong – China
Macau – China

4.
5.
6.

Alberta
Dinamarca
Finlândia
Eslovénia

*Com base em estudos levados a cabo pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos
(OCDE) e os Testes Internacionais realizados em 2015 no âmbito do Programa Internacional de Avaliação de Alunos
(PISA).
As pontuações PISA são atribuídas como médias dentro de um intervalo, os resultados de Alberta têm em
consideração os intervalos de confiança. Visite o Web site OECD PISA: www.pisa.oecd.org.
Dezembro de 2016

EXCELENTE DESEMPENHO ACADÉMICO

Os estudantes
estrangeiros das escolas
públicas de Edmonton são
bem-sucedidos nos
cursos académicos!

 Desempenho dos estudantes estrangeiros do terceiro ciclo nos cursos
para obtenção de diploma em Alberta, ano letivo 2016/17 –
percentagem de estudantes que atingiram ou excederam o padrão
aceitável estabelecido na província:
 Estudos sociais 30-1: 100%

 Química 30: 98%

 Matemática 31: 97%

 Inglês 30-2: 97%

 Matemática pura 30: 94%

 Ciências 30: 93%

 Biologia 30: 93%

 Física 30: 93%

 Estudos sociais 30-2: 90%

 Inglês 30-1: 87%

 Desempenho dos estudantes estrangeiros do secundo ciclo nos
exames provinciais de Alberta em 2016/17 – 100% atingiram ou
excederam o padrão aceitável estabelecido para Matemática,
67% atingiram ou excederam o padrão aceitável estabelecido para
Ciências, 50% atingiram ou excederam o padrão aceitável estabelecido
para Estudos sociais e 50% atingiram ou excederam o padrão aceitável
estabelecido em Língua Inglesa e Literatura.
 Os estudantes estrangeiros atingiram taxas de frequência escolar quase
perfeitas no ano letivo 2016/17.
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