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A Educação Canadense

Nossas Escolas

O Programa de Alunos Internacionais KamloopsThompson fornece educação canadense de qualidade.

Estudantes no Programa de Alunos Internacionais Kamloops-Thompson têm
a oportunidade de participar em uma de seis instituições excepcionais do
ensino médio.

Uma experiência de aprendizado em:
•
•
•
•

Um ambiente tolerante e sem discriminação
Uma esfera multicultural
Uma sociedade segura e carinhosa
Classes de tamanho pequeno

O Programa de Alunos Internacionais Kamloops-Thompson fornece uma experiência
cultural rica e diversa. Alunos vêm do mundo todo para participar em nossos
programas, incluindo da Ásia, América do Sul, América Central e Europa. Todos os
alunos experimentam o aprendizado através de métodos Aborígenes de saber e
fazer.

Todos os programas do Programa de Alunos Internacionais Kamloops-Thompson fornecem acesso a:
•
•
•
•

Programas acadêmicos de alta qualidade
Apoio compreensivo para o aprendizado de inglês como segunda língua
Aconselhamento acadêmico e um programa de planejamento para o ensino médio e além
Times atléticos

Escolas da Kamloops-Thompson oferecem programas de especialização, como:
Turismo aventureiro e aulas esportivas
Programas de belas artes

Por Que Kamloops?

Programa de imersão francês

Aulas

O Programa de Estudantes Internacionais Kamloops-Thompson ocorre em
Kamloops, na Colúmbia Britânica ou nos arredores.

de honras acadêmicas

Kamloops é uma cidadezinha com 90.000 pessoas no interior da província. Kamloops e os arredores possuem:

escola do ensino médio reconhecida pela

Uma comunidade segura e com preços acessíveis
Uma população diversificada que fornece uma experiência canadense autêntica
Oportunidades de recreação durante o ano todo
Acesso ao programa de graduação do ensino médio renomado da Colúmbia Britânica e a obter um diploma
de graduação Dogwood

Programas de estilização estética

UNESCO

Uma

Uma escola do ensino

médio rural canadense
Academia DigiPen

Para mais informações
sobre nossas escolas,
veja também:
• Clearwater Secondary School
• Kamloops School of the Arts
• Norkam Senior Secondary School
• Sa-Hali Secondary School
• South Kamloops Secondary School
• Valleyview Secondary School
• Westsyde Secondary School

Academia de Habilidades de Hóquei do Canadá
Programa de Bacharelado Internacional

Com quatro estações e um clima ameno, Kamloops é um playground natural. Há
inúmeras oportunidades de aproveitar a cidade e a região toda! Lagos, trilhas,
montes de ski, parques de skate e piscinas em ambiente interno e externo são
apenas alguns dos benefícios de viver em Kamloops. Kamloops fornece
oportunidades para fazer compras, ir aos cinemas, assistir ao time de hóquei de
Kamloops, ir a restaurantes de qualidade, ouvir música ao vivo e comparecer ao
teatro.
Há muitas escolhas de atividades para fazer em
Kamloops; um ótimo lugar para se viver, estudar e visitar!

Programa de
Atividades Estudantis
Todos os alunos podem participar do programa
extensivo de atividades durante sua estadia, que
oferece diversas oportunidades todo mês. O
programa mantêm os alunos conectados e os
ajuda a fazer amigos enquanto aproveitam suas
experiências culturais e esportivas.

O Programa de Moradia
O programa de moradia é uma parte muito importante do
que oferecemos em Kamloops. Temos orgulho das famílias
canadenses que estão felizes em hospedar estudantes
internacionais.
Nossa equipe com experiência em moradia trabalha duro para
combinar as famílias com alunos de interesse similar.
Os alunos são alojados o mais perto possível da escola que
frequentam, geralmente a uma pequena distância a pé ou em
uma área que contempla um ônibus escolar.

