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Programa Acadêmico
Um programa de estudo no exterior é uma experiência inesquecível que pode mudar sua vida.
Quer você decida passar três meses, um semestre ou um ano acadêmico em Manitoba, você
ganhará:
•
•
•
•
•

Fluência em outra língua e cultura,
Mais maturidade e maior independência,
Amizades internacionais para toda a vida,
Uma perspectiva internacional e maior visão de mundo,
Maior competitividade com relação aos colegas de escola e nas solicitações de emprego.

As divisões escolares representadas pela Study Manitoba School Divisions são aprovadas pelo
governo de Manitoba. São 18 escolas públicas localizadas na região sudoeste do estado. A região
é conhecida pela sua tranqüilidade e segurança e está localizada muito próxima a Brandon, a
segunda maior cidade de Manitoba.
As 18 escolas que compõem o Study Manitoba School Division oferecem desde o Jardim da
Infância (K) até a 12ª série. A maioria das escolas oferece programas do K à 8ª série, da 9ª à 12ª
série ou do K à 12ª série.
Os funcionários das escolas são certificados pelo governo e o currículo é aprovado pelo governo
de Manitoba.
Atividades extracurriculares
Muitas escolas oferecem extensivas atividades co-curriculares e oportunidades aos alunos de
participarem, individualmente ou em equipe, de várias atividades escolares incluindo bandas de
música, produções teatrais, atividades esportivas e de aventura. Sempre encorajamos todos os
alunos a participar.
Morando com uma Família
A Study Manitoba Homestay enfatiza a experiência em casa de família. Não há melhor forma de
aprender ou melhorar seus conhecimentos sobre uma determinada cultura ou um idioma do que
conviver com uma família e vivenciar sua rotina. Morando com uma família você terá a
oportunidade de participar das refeições, das conversas e das atividades diárias. Você terá seu
próprio quarto e pensão completa (3 refeições ao dia). O que motiva a maioria das famílias é a
possibilidade de fazer amizades com pessoas culturalmente diversas. Eles não se vêem como
donos de hotel, mas como pessoas que desejam conhecê-lo como pessoa e esperam que a
amizade continue muito tempo após o término da hospedagem.
Valor da acomodação em família (casa e comida).........$700,00 por mês.
Locais
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Os alunos internacionais são alocados em comunidades rurais seguras em toda a região sudoeste
de Manitoba. É muito importante que haja flexibilidade com relação à cidade em que você ficará,
pois nem sempre poderemos levar suas preferências em consideração; nossa prioridade é
identificar a família e a comunidade que melhor se adapte a você.
Acomodação e Refeições
Os alunos aceitos na Study Manitoba School Divisions têm excelentes oportunidades de imergir
na cultura local ao conviverem com uma família bem selecionada enquanto assistem aulas na
escola local. Há décadas que a interação cultural com uma família é considerada o melhor veículo
educacional para o desenvolvimento de uma real compreensão de mundo.
Todas as famílias oferecem refeições e um quarto privativo aos seus filhos/filhas internacionais.
As famílias diferem entre si e você poderá ter irmãos canadenses mais velhos, mais jovens ou
simplesmente não ter nenhum.
As famílias não querem, e não esperam, ter um “pensionista”; mas, sim, um novo membro da
família e um amigo. Você poderá até achar que sua família canadense em Manitoba seja
protetora demais; mas, desde que você siga as normas da família, eles serão muito flexíveis. A
maioria dos anfitriões trabalha fora; portanto, você deve esperar uma família ocupada, mas
muito animada, em que o horário das refeições é quando todos se encontram para comentar os
assuntos do dia.
Viagens independentes e visitas da família
Visitas ao aluno de membros da família ou amigos são bem-vindas em Manitoba, desde que o
programa na Study Manitoba School Divisions estiver concluído.
Visitar ou receber visitas da família no decorrer de um programa como esse pode atrapalhar o
progresso do aluno. Essas visitas provocam, com freqüência, saudade de casa; o que significa
passar novamente pela difícil fase de adaptação vivida no início do programa. Essas reações às
visitas são difíceis tanto para os alunos quanto para as famílias que os recebem. Com o objetivo
de proporcionar experiências positivas a todos os nossos alunos e famílias anfitriãs, procuramos
minimizar atividades que ameacem a harmonia da experiência positiva que deve ocorrer entre
os alunos e as famílias que os recebem, como visitas de familiares ou de amigos.
Sendo assim, visitas de amigos ou familiares durante o período do seu programa não são
permitidas. Viagens independentes para fora da comunidade local não são permitidas a não ser
que sejam acompanhadas de um supervisor adulto e aprovadas pela família anfitriã, pais
biológicos, agência intermediária e pela Study Manitoba School Divisions. Encorajamos explorar
sua comunidade local depois das aulas ou nos finais de semana com amigos e família anfitriã, já
que é uma ótima maneira de mergulhar na cultura de Manitoba. Sua família anfitriã é uma ótima
fonte para descobrir os eventos interessantes que acontecem na cidade. Pedimos somente que os
alunos encontrem um equilíbrio entre passar tempo com seus novos amigos e com a família que
o hospeda.
Tabela de Valores
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Taxa de Inscrição

$100,00

Valor do Curso (Ano acadêmico - 2 semestres)

$10.000,00

Valor do Curso (Meio ano - 1 semestre)

$5.000,00

Seguro Médico Ano Acadêmico (não reembolsável)

$300,00

Seguro Médico Meio Ano (não reembolsável)

$250,00

Acomodação (casa e comida)

$700,00 por mês

Documentos necessários
Um processo de inscrição completo inclui o seguinte:
•
•
•
•

Formulário de inscrição preenchido,
Formulário de informações para acomodação preenchido,
Originais ou cópias autenticadas do histórico escolar dos últimos dois anos (traduzidos
para o inglês),
Taxa de inscrição (CAD$ 100,00)

