
 

 

 

  Programa de Educação Internacional 
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Temos... 

• Excelente Currículo Acadêmico 

• Cursos com Diploma Técnico e Vocacional a nível mundial 

• Atividades esportivas e extracurriculares 

• Professores certificados pelo governo  

• Especialistas no desenvolvimento de língua inglesa em todas as escolas 

• Preços acessíveis 

• Baixo custo de vida, alta qualidade de educação  

• Comunidades escolares culturalmente diversificadas e inclusivas  
 

Oferecemos... 

• Aulas de imersão em Inglês e Francês a todos os níveis escolares 

• Programas de curta e longa duração 

• Bacalaureato Internacional e Programas de Colocação Avançada do 7° ao 12° 
ano de escolaridade 

• Excelente Plano de Saúde 

• Parceiros experientes em hospedagem assim como acomodação em casa de 
famílias canadenses 

 

Nós prestamos… 

• Assistência na seleção de disciplinas e transferência de créditos escolares 

• Validação de Boletim Escolar (quando requisitado) 

• Preparação de matrículas para Universidades e Colégios Politécnicos e 
aconselhamento educacional individual 

• Apoio e traduções em vários idiomas 

• Relatórios de Aproveitamento frequentes 

 

 

 

 

 
 

Todos os alunos são ensinados pelo currículo Provincial de Manitoba, por 
professores certificados e especialistas em desenvolvimento de língua 
inglesa. 

Aceitamos estudantes internacionais em qualquer período do ano escolar 
com um compromisso mínimo de apenas três meses, porem alunos que 
querem frequentar disciplinas a fim de graduação têm que começar no 
início de cada semestre. 

O ano letivo Canadense tem início em Setembro e vai até fim de Junho. A 
maioria das escolas de ensino secundário tem dois semestres: 

 

• Setembro a Janeiro 

• Fevereiro a Junho 
 

Estudantes no ensino secundário podem obter créditos a fim de graduação 
com um Diploma de Ensino Secundário de Manitoba ou um diploma no 
seu país. O diploma de Manitoba é reconhecido em todo o mundo. Muitos 
graduados frequentam o Ensino Superior no Canadá ou no exterior. 

Muitas escolas também oferecem cursos especializados com Certificado ou 
Diploma onde alunos completam disciplinas necessárias para graduação e 
ao mesmo tempo participando em programas práticos, aprendizagem e 
experiência de trabalho real. 

 

A Divisão Escolar de Winnipeg (Winnipeg School Division) é o maior, mais diverso distrito escolar, em Manitoba, 
Canadá. Temos grande prazer em acolher estudantes internacionais vindos das mais variadas partes do mundo. 
O Programa de Educação Internacional de Winnipeg oferece experiências de estudo de curta ou  longa duração 
em Inglês ou Francês, em todos os níveis de escolaridade. Preços competitivos e educação de alta qualidade. 
Comprometida com a diversidade, equidade e inclusão, a experiência na Divisão Escolar de Winnipeg é 
verdadeiramente internacional. Winnipeg está localizada no centro geográfico da América do Norte,  com voos 
internacionais chegando diàriamente, onde pais, escolas parceiras e agentes podem vir pessoalmente conferir  ! 

 Diversidade 
 Igualdade 
 Inclusão 


