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Bem-vindo ao Programa de Estudantes 
Internacionais de Comox Valley

O Programa de Estudantes Internacionais de Comox Valley é um 
divisão do Distrito Escolar de Comox Valley. O programa se dedica a 
oferecer educação personalizada a estudantes internacionais de todo 
o mundo. Desde 2005, capacitamos alunos e os ajudamos a desen-
volver uma mentalidade global, ao mesmo tempo que estimulamos 
sua inteligência emocional e acadêmica.

• Turmas pequenas, enfatizando a atenção individual aos alunos
•  Funcionários e famílias anfitriãs fornecem aos alunos um siste-

ma dedicado de apoio 
•  Um currículo avançado prepara os alunos para o sucesso em sua 

educação no ensino superior 
•  Professores experientes, reconhecidos nacionalmente em suas 

áreas
•  Apoio ESL (Inglês como Segunda Língua) / ELL (Aprendizes da 

Língua Inglesa) disponível para todos os alunos sem custo extra
• Os professores de apoio internacional em cada escola do ensino 

médio fornecem orientação exclusiva para alunos internacionais
• Professores de apoio na aprendizagem em cada escola
• Serviço de aconselhamento da saúde mental disponível para 

todos os alunos
• Assistência para inscrição na universidade

96% de taxa de satisfação do aluno

8,000 alunos
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Bem-vindo à nos-
sa comunidade

Comox, Courtenay e Cumberland são as três co-

munidades principais encontradas no Vale Comox. 

Esta comunidade simpática e inclusiva oferece 

amenidades urbanas em um ambiente integrado.

• Uma comunidade muito segura e acolhedora

• Lazer ao ar livre nas quatro estações do ano; 

esqui / snowboard, mountain biking, caminha-

da, golfe e vários esportes aquáticos

• Instalações modernas, incluindo centros rec-

reativos, cinemas, restaurantes, boutiques e 

serviço de transporte local

• Cercado por uma natureza deslumbrante

• O clima mais ameno do Canadá

Junte-se a nós 
no Vale Comox

Situado entre as montanhas e o mar, o Vale 

Comox está localizado

• a meio caminho da costa leste da Ilha de 

Vancouver

• Voo de 20 minutos saindo de Vancouver

• 2,5 horas de carro de Victoria

• 1 hora de carro do Terminal de Ferry de 

Nanaimo

O Aeroporto Internacional de Comox Valley 

recebe vários vôos diários de Vancouver, 

Calgary e Edmonton. O serviço de ferry fica a 1 

hora de carro ao sul, operando entre a cidade 

de Nanaimo e Vancouver.

98% Ambiente onde 98% da população falam inglês

70,000 habitantes 
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Nosso programa oferece 
ótimas opções
Se você deseja concluir o ensino médio e prosseguir 
para o ensino superior na América do Norte, fazer um 
programa de curta duração de 3 a 10 meses no am-
biente de uma escola do ensino médio canadense ou 
estudar inglês em nosso Programa de verão de 1 a 2 
meses, o Programa de Estudante Internacional de Co-
mox Valley oferece integração total em uma autêntica 
atmosfera de escola secundária canadense, com aulas 
acadêmicas e eletivas de acordo com suas necessi-
dades e interesses.

Programa de Graduação  
• Início em setembro, janeiro ou abril
• Cursos e provas de graduação aprovados pelo 

governo da Colúmbia Britânica
• Receba o prestigioso certificado de graduação 

Dogwood da Colúmbia Britânica
• Receba aconselhamento para inscrição num 

curso superior elaborado para ajudá-lo a se in-
screver com sucesso nas melhores universidades 
norte-americanas

Programa de Curto Prazo

• Início em setembro, janeiro ou abril
• Instrução ESL / ELL 
• Atividades e viagens de estudantes internaciona-

is elaboradas para maximizar sua experiência

Programa de verão

• Início em julho ou agosto
• As aulas são ministradas em inglês nas salas de 

aula de escolas locais
• Atividades recreativas diárias na comunidade 

e fora dela (surfe, caminhadas, observação de 
baleias)

Programas especializados

• EXPLORE Programa de educação ao ar livre
• Programa de golfe
• Programa de hóquei
• Programa de vôlei

26:1 – razão de alunos por professor

82% dos alunos formados vão para as melhores 
universidades, como Universidade de Toronto, Universi-
dade da Colúmbia Britânica e Universidade McGill
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Oportunidades empolgantes 
em cada escola

Escola Secundária GP Vanier 

• 1.150 alunos nas séries 8 a 12
• Sede do Comox Valley Sports Center, com mais de 15 equipes 

esportivas
• EXPLORE o programa de educação ao ar livre e o programa de 

hóquei
• Cursos de francês e espanhol
• Excelente programa de teatro
• Programas de robótica e ciência reconhecidos nacionalmente
• Programas de campeonato provincial de rúgbi e basquete
• Serviço regular de ônibus escolar para a escola

Atlético, Artístico, Energético, Recentemente Renovado

Escola Secundária Mark Isfeld  

• 1.000 alunos da 8ª à 12ª série
• Uma das melhores classificações no ranking das 

escolas em BC
• Programa de imersão em francês
• Programa de excelência em Música
• Equipe competitiva de esqui e snowboard
• Programa de golfe
• Perto dos lares anfitriãs

Inovadora, Competitiva, Bilíngue

Escola Secundária Highland 

• 800 alunos da 8ª à 12ª série
• Curso de francês
• Cursos de crédito duplo para curso superior
• Programa elite de vôlei feminino
• Excelentes cursos com metodologia STE(A)M e workshops
• Perto dos lares anfitriãs

Atenção Individual, Enfoque Acadêmico, Professores Engajados
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Nossos alunos têm acesso a todos os cursos acadêmicos oferecidos na Colúmbia Britânica, bem como uma grande variedade 
de disciplinas eletivas que vão desde Belas Artes (música, fotografia e artes) até tecnologia aplicada (robótica, programação e 
animação) e muitos outros. Nossos 300 estudantes internacionais vêm de mais de 25 países ao redor do mundo e representam 
10% da população total de alunos em nossas escolas de ensino médio. Além de 3 escolas do ensino médio (8ª a 12ª série), há 2 
escolas de ensino médio (6ª a 9ª série) e 13 escolas do ensino básico (jardim de infância a 6ª série) no Vale Comox.
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Torne-se parte de uma 

família canadense
O Programa de Estudantes Internacionais de Comox Valley 
tem muito orgulho de nosso programa de Homestay admin-
istrado internamente. Nossos dedicados coordenadores de 
Homestay selecionam cuidadosamente cada uma de nossas 
famílias. Antes de você chegar, as famílias anfitriãs recebem 
uma orientação completa para garantir que você esteje sempre 
seguro e bem cuidado. Nossos coordenadores de Homestay 
estão disponíveis para ajudar você e as famílias anfitriãs. Eles 
manterão uma comunicação ativa durante todo o período de 
sua participação em nosso programa.

Você será tratado como “parte da família” e pode contar com:

• Três refeições por dia mais lanches
• Um quarto privado e acesso a todas as amenidades da casa
• Participação em eventos e férias familiares
• Seus pais anfitriões irão interceder por você junto à escola
• Assistência com questões bancárias, cartão SIM (chip 

telefônico), dever de casa, inscrições para atividades e 
preenchimento de formulários escolares

• Acesso a cuidados médicos ou odontológicos, se 
necessário

• Transporte para atividades fora do horário escolar

99% das famílias têm inglês como língua materna

1ou2 alunos de diferentes nacionalidades por família

Taxa de satisfação com homestay de 91% 

Aqui está o que nossos 
alunos e famílias anfitriãs 
têm a dizer

“Eu chamei meus pais anfitriões de mamãe 
e papai. Minha mãe cozinha muito bem. Ela 
sempre faz comida gostosa pra mim e me 
leva para passear com a família. ” 
--Doris, República Popular da China

“Eu me sinto muito afortunada por morar com 
minha família anfitriã. Sempre converso com 
minha mãe anfitriã quando tenho dificuldades 
na escola ou na vida. Eu confio muito nela. ” 
--Molly, Vietnã

“Estou muito feliz com minha família anfitriã 
e poderia dizer muitas coisas boas sobre eles. 
Eles gostam de fazer atividades e me fizeram 
sentir parte da família. ” –Jose, Espanha

“O vínculo que você criou no mundo inteiro 
com diferentes famílias e alunos é realmente 
algo a ser valorizado.”
- Corrie e Ed Howard
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Vida Estudantil
Você terá oportunidades infinitas de experimentar tudo o que a 
região tem a oferecer, enquanto morar e estudar no Vale Comox. 
Juntando-se a um time da escola, saindo para aventuras com sua 
família anfitriã ou participando de atividades planejadas exclusiva-
mente para você pelo Programa de Estudantes Internacionais de Co-
mox Valley, você poderá viajar por toda a Ilha de Vancouver. Sempre 
há muito para fazer aqui no Vale Comox, e você terá a liberdade de 
explorar a comunidade e passar o tempo com seus amigos.

Mais de 50clubes estudantis
Uma variedade de equipes esportivas

20 viagens estudantis por ano
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Increva-se agora
Inscreva-se online em: studyinbritishcolumbia.com/apply
1. Inclua o histórico escolar dos dois anos anteriores, bem 

como o histórico escolar atual
2. Inclua uma carta de apresentação, escrita por você, em 

inglês. Conte-nos sobre você e porque deseja estudar no 
Vale Comox.

3. Escolha o programa
4. Escolha sua data de início
             - setembro, janeiro ou abril

Nosso Diretor de Distrito 

lhe dá as boas-vindas

Precisa de mais informações?

Website: www.studyinbritishcolumbia.com
Email: Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca
Phone: +1-250-703-2904
Address: 805 Willemar Ave. Courtenay, BC, 
Canada V9N 3L7

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

Siga nossas redes sociais

Esperamos ansiosos sua chegada 
ao Vale Comox. Como um distrito 
escolar de médio porte, temos 
o orgulho de oferecer serviço 
personalizado e apoio a alunos 
internacionais de todo o mundo. 
Sua experiência aqui o deixará se 
sentindo desafiado, energizado e 
com lembranças para guardar pelo resto da vida.
---- Sr. Greg Kochanuk, Diretor do Distrito

Comox Valley International 
Student Program


