
P R O G R A M A  D E  A L U N O S  I N T E R N A C I O N A I S

ESCOLA PÚBLICA da  
pré-escola ao ensino médio

V I C T O R I A ,  C O L Ú M B I A  B R I T Â N I C A ,  C A N A D Á



Três escolas do ensino médio, 
centenas de oportunidades, uma 
vida inteira de recordações!

Os anos do ensino médio preparam o terreno para 
a vida. Uma educação de classe mundial e um local 
estimulante, combinados a experiências incríveis 
e amizades para a vida inteira, estabelecem um 
ótimo alicerce.

As escolas de Saanich consistem em três escolas do ensino médio de 
classe mundial e todas apoiam o Programa de Alunos Internacionais 
(SISP). Cada escola oferece o mesmo ensino rigoroso, além da oferta 
extraordinária de atividades, programas esportivos, artes, educação ao 
ar livre e estudos integrados.

Localizada no sul da linda Ilha Vancouver, na área da Grande Victoria, os alunos vivenciam o melhor da 
cidade e da vida rural. Há acesso fácil à cidade de Victoria, vilas e aldeias pitorescas à beira-mar e natureza 
deslumbrante. Esta região segura, possui baixo índice de criminalidade, alta porcentagem de falantes de inglês 
e o clima mais ameno do Canadá, proporcionando um lugar ideal para aprender e crescer. Considere as Escolas 
de Saanich e o SISP seu caminho para o desenvolvimento escolar e social, durante os anos do ensino médio. 

“É uma grande experiência viver sozinho em um ambiente desconhecido, 
onde você tem que adaptar-se a uma cultura diferente. O desafio de 
tornar-se autoconfiante e independente é incrível e o fato de poder dizer 
que vivenciou o melhor período de sua vida, ao final, torna tudo perfeito. 
         Markus (Alemanha)

Programa de Alunos  
Internacionais de Saanich (SISP)
Programa de um semestre ou um ano letivo inteiro
Os alunos são totalmente integrados em aulas regulares e eletivas aos estudantes 
canadenses, para uma vivência acadêmica e cultural no exterior.

Programa de graduação de BC 
Os alunos estudam em Saanich por no mínimo dois anos e no máximo quatro anos, para 
satisfazer os requisitos de um Certificado de Graduação de BC.  

Detalhes do programa
ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA: 2001
PROGRAMAS OFERECIDOS:  Um ano inteiro, um semestre, curta duração
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS: Colocação Avançada, Bacharelado Internacional
PROGRAMAS OFERECIDOS EM: inglês e francês
DATAS DE ADMISSÃO: setembro e fevereiro
PRAZOS DE INSCRIÇÃO: contínua
 

ESCOLAS PÚBLICAS  
DA PRÉ-ESCOLA AO  
ENSINO MÉDIO
NÚMERO DE ESCOLAS: 14
ESCOLAS PRIMÁRIAS: 8
ESCOLAS INTERMÉDIAS: 3
ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO: 3
TOTAL DE ALUNOS: 8,000
ALUNOS INTERNACIONAIS: 350
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Linda Saanich
O lugar ideal para viver e aprender

Com a mistura perfeita de paisagem rural e 
urbana, Saanich é a maior municipalidade da 
Grande Victoria.  

Cercada pelo oceano, Saanich tem uma extensa orla marítima, com 
muitas praias arenosas lindas. Saanich também oferece oportunidades 
de caminhadas pela natureza em seus parques naturais, assim como 
dois lagos para nadar, pescar e remar.

Victoria é a capital da Colúmbia Britânica. Vancouver, localizada no 
continente, com uma população de 2,4 milhões é a maior cidade. 
Entretanto, fica apenas a 15 minutos de voo ou aproximadamente 
duas horas e meia das escolas de Saanich, de carro/ônibus e barca.

A Ilha Vancouver tem um clima ameno, inverno moderado e verão 
fresco, comparados ao resto do Canadá. O inverno na Grande 
Victoria é chuvoso (com apenas 60% porcento da precipitação de 
Vancouver) com queda de neve ocasional.

SAANICH EM RESUMO 
POPULAÇÃO: 110,000

ÁREA: aproximadamente 100 km2 

AMENIDADES: praias, lagos, florestas, 

centros de lazer/atividades culturais
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Sua casa longe de casa
Uma experiência para a vida inteira

O programa de acomodação com famílias do SISP é 
administrado internamente por Coordenadores de 
Acomodação com Famílias, contratados pelas Escolas 
de Saanich. A equipe de acomodação com famílias do 
SISP seleciona famílias cuidadosamente nas 
vizinhanças das Escolas de Saanich, por meio de uma 
extensa inscrição online, atestado de antecedents 
criminais e visita de um Coordenador para conhecer a 
casa da família. Uma colocação de qualidade para 
cada aluno é alta prioridade e o SISP certifica-se que 
os alunos sejam colocados em casas limpas e 
cuidadosas. Os funcionários da acomodação com 
famílias se esforçam para combinar os alunos com 
famílias compatíveis, levando sempre em consideração 
os interesses do aluno, suas necessidades alimentares, 
alergias e preferências.

Todas as acomodações com famílias  
incluem:

•  Um quarto mobiliado com janela para o exterior
•  Uma cama, com roupa de cama limpa (lençóis, 

travesseiros, e cobertores)
•  Acesso a um banheiro individual ou compartilhado, 

com toalhas limpas
•  Acesso à área de convivência comum da casa
•  Uma área de estudo quieta, aquecida e bem 

iluminada
•  Três refeições por dia (café da manhã, almoço e 

jantar) e um lanche saudável
•  Interação com a família e atividades familiares
•  Traslado do/para o Aeroporto Internacional de 

Victoria (YYJ) ou das barcas de BC

Apoio ao aluno e segurança
Os coordenadores do programa de acomodação com 
famílias proporcionam apoio constante ao aluno e 
monitoramento através de escritório na escola, com 
atendimento (dois dias por semana) e comunicação 
regular com as famílias anfitriãs. Cada escola tem um 
Coordenador designado de acomodação com famílias, 
disponível por email e telefone durante o horário escolar. 
Durante a noite, fins de semana e feriados, os alunos e as 
famílias anfitriãs podem contatar a gerência do SISP, 
incluindo um gerente de acomodação com famílias, 
ligando para o telefone de emergência do SISP. Em 
Saanich, o apoio e a segurança do aluno são 
fundamentais.   

MAIS DE 200  
famílias anfitriãs 

cuidadosas estão prontas 
para dar-lhe as boas-

vindas a Saanich

“Você deve esforçar-se para fazer novas amizades. Eu 
tenho vários amigos canadenses e eles me ajudam 
muito. Meu professor também me mostrou o que se 
pode fazer aqui e em casa eu fiz muitas coisas com a 
família. Além disso, aqui você pode sair e caminhar 
nas ruas sem ter medo. 
    Gerard (México)

Todos os anos os alunos têm a 
oportunidade de participar em 
uma variedade de viagens e 
atividades empolgantes
Durante o ano letivo há uma série de atividades 
estudantis especiais. Algumas delas incluem uma viagem 
a Tofino, onde os alunos aproveitam a observação de 
baleias e visitam a deslumbrante Long Beach. Outras 
aventuras favoritas incluem visitas à pitoresca Coombs e 
o Parque Cathedral Grove, que abriga algumas das 
maiores árvores do mundo. Esquiar em Whistler, no 
Monte Washington ou talvez visitar as Montanhas 
Rochosas podem constar da agenda em constante 
mudança. Para ver a lista completa das aventuras 
planejadas para este ano letivo veja o Calendário de 
Atividades Escolares dos Alunos Internacionais de Saanich.

www.studyinsaanich.ca
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Atividades acadêmicas excelentes
Os graduados das escolas de Saanich frequentam faculdades e universidades 
altamente conceituadas

As escolas de Saanich oferecem a oportunidade de 
estudar em uma escola do ensino médio pequena, 
média ou grande. As áreas acadêmicas centrais são 
padronizadas em cada escola do ensino médio, 
proporcionando aos alunos internacionais a 
capacidade de formar-se com um certificado de 
conclusão Dogwood de BC, após dois ou mais anos 
de estudo. Além disso, é possível estudar por um 
periodo mais curto, de um semestre a um ano inteiro, 
para obter a legalização do histórico escolar, ao 
retornar ao país natal.

As escolas de Saanich acolhem uma ampla 
variedade de Estudantes da Língua Inglesa (ELL). O 
apoio escolar e o rigor da Colocação Avançada (AP) e 
os cursos do Bacharelado Internacional (IB) 
acomodam alunos com alto desempenho, ao passo 
que as classes de ELL para principiantes e 
intermediários também são oferecidas em todas as 
escolas do ensino médio.

As escolas do ensino médio de Saanich oferecemm 
os cursos requeridos para graduação, além de uma 
variedade de cursos eletivos, todos aderindo às 
exigências do currículo do Ministério da Educação 
da Colúmbia Britânica (BC). Os alunos internacionais 
que se formam nas escolas do ensino médio de 
Saanich graduam-se como cidadãos educados, com 
os conhecimentos, competências e habilidades que 
necessitarão para a transição bem sucedida ao 
ensino superior, treinamento ou mercado de 
trabalho.

•  Toda a instrução é facilitada por professores 
certificados de BC

•  Apoio à inscrição em universidades e 
faculdades está disponível para os alunos da 
12a série 

• Explicações após as aulas e apoio acadêmico 
estão disponíveis para estudantes de inglês

Os alunos são aceitos nas melhores 
faculdades e universidades, incluindo:

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ATIVIDADES ACADÊMICAS
Inglês, Aprendizado da Língua Inglesa (ELL), Estudos   

Literários Matemática    

Ciências da Vida (anteriormente Biologia), Química, Física   

Estudos Sociais   

Educação Física   

Bacharelado Internacional (IB) Diploma e Cursos 

Cursos de Colocação Avançada  

Créditos Duplos – Ensino Superior 

90% 
dos graduados 

recentes foram aceitos 
em universidades  
norte-americanas

Verifique as oportunidades escolares oferecidas 
pelas Escolas Claremont, Parkland e Stelly’s, ao 

escolher sua rota escolar nas Escolas de Saanich.
Claremont High School – claremont.sd63.bc.ca

Parkland High School – parkland.sd63.bc.ca
Stelly’s High School – stellys.sd63.bc.ca

A EDUCAÇÃO CANADENSE 
 classifica-se entre as

5 MELHORES 
do mundo

Programa de 
Colocação 
Avançada
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• University of Victoria
• Camosun College
• University of  

British Columbia
• Kwantlen Polytechnic 
• Douglas College 

• University of Alberta
• McGill University
• University of Toronto
• University of Waterloo
• Western University
• Queen’s University
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EXPLORE SEUS INTERESSES

Mais a explorar
As escolas de Saanich oferecem classes optativas “Eletivas” em Artes, Negócios, 
Economia, Tecnologia, Profissionalizantes, Idiomas e muito mais. Amplie sua 
educação e encontre sua paixão através destas classes empolgantes.

Classes eletivas são uma atração significativa e um 
novo conceito para muitos alunos internacionais. O 
sistema educacional da Colúmbia Britânica incentiva 
os alunos a buscar classes eletivas durante o ensino 
intermédio e médio, como complemento às classes 
escolares tradicionais. No caminho à graduação você 
terá que cursar as eletivas belas artes e habilidades 
aplicadas, conhecidas também como “classes 
exploratórias”, nas séries iniciais. As classes eletivas 
oferecem muitos benefícios que ajudam a apoiar o 
desenvolvimento individual equilibrado dos alunos 
internacionais. Os funcionários das Escolas do 
Programa de Alunos Internacionais de Saanich, na 
Claremont, Parkland e Stelly’s o ajudam a selecionar e 
estruturar seu horário escolar com um complemento 
equilibrado de classes eletivas e acadêmicas.

Se estiver estudando por um semestre ou um ano 
letivo, as classes eletivas nivelam seu dia escolar, com 

classes acadêmicas mais rigorosas. Confira o quadro 
de uma matéria eletiva específica que lhe interessa, 
levando em consideração a escola correspondente, ao 
candidatar-se ao Programa de Alunos Internacionais 
de Saanich.

Há muitos clubes para a participação dos alunos 
internacionais nas escolas de Saanich. Os clubes estão 
disponíveis antes e depois das aulas e no horário do 
almoço. Clubes como Modelo das Nações Unidas 
(UN), Liderança, Matemática, Xadrez e até mesmo 
Pingue-Pongue são maneiras excelentes para o aluno 
fazer amigos canadenses e aperfeiçoar a conversação 
em inglês. A Grande Victoria e Saanich têm numerosos 
clubes comunitários e atividades nas quais você pode 
participar. Os funcionários da escola, as famílias 
anfitriãs e os funcionários do programa internacional 
podem ajudá-lo a participar em atividades escolares e 
comunitárias, enquanto estudar em Saanich.  

A Escola de Ensino Médio 
Stelly’s oferece cursos 
excepcionais em Mídia 
Digital e Design Gráfico

Programas em 
Ciências, Tecnologia, 

Engenharia, 
Matemática (STEM) são 

oferecidos na Escola 
de Ensino Médio 

Claremont  

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ELETIVAS

Contabilidade 

Arte   

Usinagem Automobilística/Tecnologia  

Negócios 

Serviço de Bufê 

Informática   

Arte Culinária   

Mídia Digital   

Desenho   

Eletrônica 

Engenharia 

Empreendedorismo  

Alimentos, Estudos de Alimentos e Treinamento de Cantina   

Arte Gráfica 

Codificação Industrial e Design 

Tecnologia da Informação  

Liderança  

Consertos Marítimos e Restauração 

Marketing  

Mecânica  

Arte em Metal e Joalheria   

Fabricação de Metais  

Trabalho em Metal  

Fotografia   

Treinamento Profissional de Cozinheiros 

Psicologia 

Robótica 

Jardinagem Sustentável 

Têxteis   

Web Design 

Trabalho em Madeira   

Anuário   

IDIOMAS

Francês   

Espanhol   

Japonês 

Imersão em Francês 

PROGRAMAS

STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática) 

Instituto de Soluções Globais (IGS) 

Programa Técnico de Serviço Marítimo 

Perspectivas Globais 

Mídia Digital e Programa de Design Gráfico 
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A busca da excelência
As escolas de Saanich oferecem a oportunidade de participar em uma 
variedade de “academias” especializadas que promovem o desenvolvimento 
de habilidades.

Oportunidades atléticas estão disponíveis a todos os 
alunos internacionais em Saanich. Classes de educação 
física garantem que os alunos vivenciem uma variedade 
de esportes e atividades físicas. Desenvolvimento de 
habilidades, participação e espírito esportivo são 
enfatizadas nestas classes.

Cada escola intermédia e do ensino médio possui 
times e clubes esportivos que praticam e competem 
antes e depois das aulas. Para os alunos que desejam 

concentrar-se um esporte específico, academias 
múltiplas estão disponíveis, com destaque no quadro 
da academia.

Se estiver procurando uma oportunidade recreativa 
para aperfeiçoar o inglês, permanecer ativo e fazer 
amigos ou uma experiência esportiva de alto 
desempenho, uma Academia, o SISP e as Escolas de 
Saanich têm algo para lhe oferecer. 

A Stelly’s é a única 
escola do ensino 

médio no Canadá que 
oferece uma parede 

coberta de escalada de 
última geração

Os graduados das escolas 
de Saanich incluem 

MAIS DE 60 
atletas nacionais, 

Olímpicos e profissionais

Academia de Ginástica 
“The Boulders 

Climbing” na Stelly’s

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ACADEMIAS

Esportes Aquáticos 

Lacrosse 

Golfe 

Remo 

Alpinismo 

Hóquei no Gelo 

Judô 

Velejar 

ESPORTES DE OUTONO 

Esportes Aquáticos   

Futebol Masculino   

Alpinismo 

Cross Country   

Hóquei de Campo 

Remo   

Voleibol   

ESPORTES DE INVERNO 

Basquetebol   

Curling 

Luta Livre 

ESPORTES DE PRIMAVERA 

Badminton  

Futebol Feminino   

Golfe  

Ciclismo de Montanha 

Rúgbi   

Velejar 

Tênis  

Atletismo   
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Muitas facetas da expressão artística 
Em Saanich, todos os alunos podem expressar seu artista interior por meio 
de cursos de Belas Artes oferecidos em nossas escolas.

Nas escolas do ensino 
médio de Saanich os 
cursos de Belas Artes 
são combinados para 

produzir e realizar 
produções de teatro 

musical de  
primeira classe.

O Teatro Ridge na Escola 
do Ensino Médio 

Claremont apresenta 
produções comunitárias 

e escolares

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ARTES
Drama   

Teatro Musical   

Cenografia  

Produção Teatral  

Banda   

Banda de Jazz   

Banda de Concerto   

Coral   

Dança   

Guitarra   

Artes Visuais   

Artes Gráficas   

Estudos de Cinema 

AS ESCOLAS DE SAANICH têm uma longa história 
proporcionando aos alunos cursos excepcionais de 
belas artes e artes cênicas. Cada escola do ensino 
médio de Saanich oferece uma ampla variedade de 
cursos de arte, com possibilidades intermináveis 
para o aluno desenvolver a expressão artística. 

A ESCOLA DO ENSINO MÉDIO STELLY’S oferece os 
maiores programas de Saanich em Banda de Jazz e 
de Concerto, sendo a única escola que atualmente 
oferece Estudos de Cinema. A Stelly’s combina 
cursos de Cenografia, Coral, Banda, Dança, Drama e 
Teatro Musical, para a realização de Produções 
Musicais de primeira classe. A Stelly’s oferece 
também cursos como Composição Musical, Guitarra, 
Artes Visuais e Artes Gráficas.

A ESCOLA DO ENSINO MÉDIO CLAREMONT tem 
um programa com foco exclusivo em Belas Artes 
(FOFA) ,  o ferecendo uma vasta  gama de 
oportunidades para o aluno aprofundar e 
demonstrar seu conhecimento e valorização das 
Belas Artes. Os alunos podem escolher uma 
variedade de matérias como dança, drama, música e 
artes visuais, ao mesmo tempo que recebem apoio 
ao aprendizado por funcionários especializados.

NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PARKLAND um 
semestre em produção de Teatro Musical inclui até 
90 alunos em todos os aspectos do show e 
geralmente se realiza por quatro noites, com 
ingressos esgotados. A Parkland também oferece 
duas opções diferentes de bandas, assim como 
Dança, Guitarra, Artes Gráficas e Visuais.



PROGRAMA DE ALUNOS INTERNACIONAIS

Victoria, Colúmbia Britânica, Canadá 
sisp_info@saanichschools.ca

studyinsaanich.ca

@studyinsaanich

@studyinsaanich

Programa de 
Colocação 
Avançada

[Portuguese]


