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A cidade de Vernon é bem conhecida por seu belo cenário
em meio a vales, montanhas, rios e lagos. Ladeado pelos
rios Kalamalka, Okanagan e Swan, Vernon tem um clima
excelente com quatro estações que oferecem excelentes
oportunidades recreativas. A população é superior a 50.000,
com uma economia diversificada saudável baseada em
serviços, indústria, silvicultura e turismo.
Vernon é um destino turístico líder no Canadá e um lugar
muito agradável para se viver. A cidade de Vancouver está
a apenas 4,5 horas de distância de carro, ou 45 minutos
de avião do Aeroporto Internacional Kelowna. O Aeroporto
Internacional de Kelowna está a 30 minutos de carro de
Vernon em uma das estradas mais cênicas do Canadá.
Nossas famílias anﬁtriãs recebem os estudantes do Aeroporto
Internacional de Kelowna e conduz à sua casa de família.

Vernon School District

INTERNATIONAL

Vernon possui um dos melhores climas do Canadá, com
invernos amenos e verões quentes e secos. Os alunos podem
experimentar a neve em um curto inverno com temperaturas
amenas e confortáveis.

Programs for Kindergarten to Grade 12

Nossas instalações de recreação de classe mundial incluem
Silver Star Mountain Ski Resort (20 minutos da cidade),
Predator Ridge Golf Resort (um dos melhores campos de
golfe do Canadá) e o famoso Sparkling Hills Resort.

STUDENT PROGRAM

Bem-vindo ao the
Vernon School District

Temos o prazer de acolher estudantes internacionais
para estudar em nossas escolas modernas
e bem equipadas. Oferecemos programas
exclusivos e acadêmicos de alta qualidade.
Estamos orgulhosos de ter uma das mais altas
classiﬁcações de graduação na British Columbia.
Venha participar conosco! Experimente a rica cultura
canadense no belo Vale Okanagan. Experimente
tudo o que o Canadá tem a oferecer.

Alunos Iniciantes, 12 anos acima. Programa ESL
fornecido conforme necessário. Os alunos mais novos
devem ficar com um pai responsável.

Estudantes do ensino secundário são bem-vindos em
todas as nossas 5 escolas de ensino médio. Venha para
uma experiência breve ou para ganhar um diploma do
ensino médio. Alunos de todos os lugares a partir de 10
semanas a um ano ou para um programa de graduação
completo.

Programa Universidade Fast Track, os alunos com
idade inferior a 19 podem estudar por 5 a 10 meses para
melhorar o seu Inglês e se preparar para a faculdade ou
universidade. Normalmente, esses alunos já se formaram
e querem se familiarizar com o sistema escolar norteamericano.

Programas de Verão
Você gosta de sol, clima quente e praias? Junte-se
a nós em Vernon para o nosso programa de verão
ministrado por professores da British Columbia totalmente
qualiﬁcados. Todos os nossos programas são executados
de segunda a sexta-feira e incluem as refeições e lanches
e acomodação em casa de família canadense.
O Summer Camp é um lugar para melhorar o seu Inglês
de manhã e se divertir com as atividades de verão no
período da tarde.
O English Prep Program é um programa de 2 semanas
intensivas de Inglês. Ele começa em meados de agosto e
prepara você para a escola em setembro.

O Programa Internacional de estudantes
Vernon oferece:

Acadêmico proeminente
Aprenda ombro a ombro com estudantes

canadenses.

Experimente uma ampla variedade de cursos

eletivos e acadêmicos desafiadores.

Prepare-se para a faculdade ou universidade

graduando-se com um diploma reconhecido
mundialmente a partir de um dos melhores sistemas de
ensino do Canadá.

Beneficie

de nossas parcerias com as melhores
faculdades e universidades do Canadá.

Muitas atividades para escolher...
Você pode participar de muitas equipes como futebol,
basquete, vôlei, rugby e golfe, para citar alguns. Aproveite
para focar em artes na escola com os cursos de banda,
coral, teatro e artes visuais.
Em nossa comunidade temos atividade recreativa
estimulante em todas as estações. Experimente um resort
de classe mundial de esqui a 30 minutos de sua casa.
Esqui, snow board e ski X-country em uma das melhores
instalações no Canadá. Jogar futebol (de grama ou de
salão), badminton, junte-se a equipe de natação ou hóquei
ou simplesmente vá passear na praia.

Don Weixl

Como faço para me inscrever?
Vá ao nosso site para acessar a nossa ﬁcha de inscrição.
Você encontrará todos os detalhes de nosso processo de
inscrição em:

A W.L. Escola Secundária de Seaton é uma escola de
mão dupla, oferecendo programação no idioma Inglês
e o único programa de imersão em francês da cidade.
Seaton tem um forte programa de Artes e Cultura
evidenciado por seu premiado Concerto de Jazz e
bandas, bem como Coral, Teatro, Teatro Musical, e os
programas de artes visuais. Seaton é uma das mais
diversas escolas no distrito tornando-se um ambiente
acolhedor para os estudantes internacionais.
População: 800, 8a – 12a série
A Escola Secundária Charles Bloom está situada
na comunidade rural de Lumby, na entrada para as
Montanhas Monashee. A escola está localizada no
centro da Vila e tem proximidade com instalações
comunitárias, como o parque, piscina, pista de curling,
pista de patinação, biblioteca regional e pista de Skate.
Estamos especialmente orgulhosos de nossa cultura
escolar. Os alunos e funcionários também acreditam no
respeito mútuo e na promoção de uma atmosfera positiva
em que todos os alunos possam fazer o seu melhor.
População: 325, 7a – 12a série

http://www.vernoninternational.ca/apply
Fichas de Inscrições em papel podem ser digitalizadas e
enviadas por e-mail para: admissions@sd22.bc.ca

Quando posso começar?
Aceitamos alunos continuamente, dependendo dos
requisitos do curso e da disponibilidade de vagas. Os
alunos podem ser aceitos com proficiência de Inglês
iniciante a avançado.

Onde eu vou morar?
Você vai viver com uma família canadense. Vernon é uma
comunidade segura de médio porte com 98% falantes
nativos de inglês. Os alunos aproveitarão uma rica
experiência cultural e verão seu Inglês deslanchar, vivendo
e aprendendo com uma família de língua Inglesa.

Escolas acadêmicas em Vernon
Em distritos de Academias Escolares os alunos ganham
créditos ao irem atrás de algo que realmente gostam ou
interesse pessoal durante o dia escolar. Nestas academias
os alunos têm a oportunidade de desenvolver uma
habilidade ou fazer uma contribuição positiva para a sua
comunidade ou para aqueles que precisam. Em Vernon
oferecemos academias escolares em Futebol, Hockey,
Baseball, Earthquest a escola ao ar livre, esportes de neve,
Educação Global e Estudantes sem Fronteiras. Contatenos para uma lista completa das academias, os detalhes
do programa e preços.

A Escola Secundária Vernon é uma das escolas
mais abrangentes de Vernon que oferecem cursos e
oportunidades em todas as disciplinas e áreas. A VSS
tem uma tradição de conquista no atletismo, artes
plásticas, e acadêmicos. Em janeiro de 2013 a VSS
orgulhosamente abriu as portas para um belo edifício
novo com a arte da tecnologia em todas as salas.
População total: 900, 8a – 12a série
A Escola Secundária Clarence Fulton oferece uma
ampla variedade de cursos acadêmicos, cursos
optativos interessantes e alguns cursos do ensino
superior com créditos duplos. Esta escola tem um
excelente programa de atletismo, assim como uma
comunidade acolhedora.
População: 750, 8a – 12a série
A Escola Secundária Kalamalka oferece um programa
acadêmico, atlético e extracurricular forte envolvendo
alunos de todos os graus. A KAL orgulha-se de manter
altas expectativas de seus alunos em suas atividades
acadêmicas. Os alunos podem desfrutar de uma
variedade de atletismo, clubes, artes e disciplinas
eletivas interessantes, tais como o teatro musical,
woodworking e banda.
População: 575, 8a – 12a série
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Vernon School District International Student Program
1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8
Phone: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270
Email: international@sd22.bc.ca
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