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VIE O SD61 DA 
CRANDE VICTORIA 
• 0 Victoria International Education [VIE)

e uma divisao do Distrito Escolar No. 61
da Grande Victoria e administra
programas para estudantes
internacionais estudando no distrito.

• Experiencias educacionais internacionais
de qualidade vem sendo oferecidas desde
1992.

• Os professores sao profissionais
altamente treinados e habilitados
pelo governo.

• Como um sistema de escola publica,
as programas sao aprovados e
credenciados pelo Ministerio da Educayao
da British Columbia.

• As escolas contam com instalayoes
confortaveis, bem equipadas e uma ampla
seleyao de cursos.

• 0 sistema abrangente de apoio do VIE
promove o sucesso dos alunos.

LOCALIZA�AO 
(VICTORIA, BC) 
• Victoria e a  capital de British Columbia

e a  segunda maior cidade do litoral oeste
do Canada.

• A cidade se orgulha do clima mais ameno
do Canada e se encontra entre as cidades
mais ensolaradas do pafs.

• Nossa localizayao oferece beleza
natural espetacular e recreayao 
ao ar livre o ano todo. 

• Victoria e limpa, quieta e amistosa.

• Victoria e um centro de ensino avanyado,
esportes de categoria mundial, diversao
e cultura.

ACOMODA�AO COM 
FAMiLIAS DO VIE 
• Os alunos internacionais que participam

do Programa VIE de Acomodayao com
famflias sentem-se bem-vindos,
comfortaveis e seguros.

• A acomodayao com famflias proporciona
uma percepyao valiosa e autentica do
modo de vida canadense, bem coma
oportunidades de aperfeiyoar as
habilidades de lfngua inglesa.

• Cada famflia e cuidadosamente
selecionada pelos funcionarios
do programa.

• As famflias anfitrias recebem
treinamento, apoio e supervisao
de nossos coordenadores de
acomodayao com famflias.

PROCRAMA ACADEMICO 
DO ENSINO MEDIO 
• Este programa e para alunos com

alto desempenho que encaram com
seriedade sua educayao e a  excelencia
academica.

• Os alunos sao totalmente integrados com
alunos canadenses par perfodos de um
a dais semestres e ate a formatura.

• A instruyao se baseia no currfculo
das escolas publicas de BC e inclui as
materias principais, ingles, matematica,
estudos socias [hist6rial, ciencias,
educayao ffsica e, se necessario, ingles
coma segunda lfngua [ELL).

• A instruyaO e 0 apoio em ingles coma
segunda lfngua [ELL) auxilia nossos
alunos em seus estudos e permite
que obtenham fluencia em ingles.

• Os alunos internacionais podem
planejar seus estudos de acordo com
seus interesses individuais e objetivos
profissionais.

• Todos as cursos sao aprovados pelo
governo, planejados para preparar as
alunos para as desafios da educayao
contfnua au do trabalho.

PROCRAMA DE 
TRANSl�AO ACADEMICA 
DO CAMPUS UPLANDS 
(ATP) 
• 0 Programa de Transiyao Academica

apoia as alunos internacionais na
transiyao para o ambiente de escolas
publicas canadenses e na formatura do
ensino media

• Os alunos podem iniciar o programa
a qualquer momenta, dentro de seis
semanas da data de infcio.

• A instruyao se baseia no currfculo das
escolas publicas de British Columbia.

• Os alunos recebem instruyao em
desenvolvimento do ingles, matematica,
educayao ffsica e estudos interculturais.

• 0 programa inclui uma variedade
de atividades co-curriculares e
extracurriculares em Victoria e nas
redondezas.

• Ao concluir o curso com exito, as alunos
sao elegfveis para creditos do curso e
terao admissao garantida no Distrito
Escolar da Grande Victoria.

PROCRAMA DE 
EXPERIENCIA NO 
ENSINO MEDIO DE 
CURTA DURA�AO 
• 0 Programa de curta durayao e oferecido

de meados de setembro a meados de
jun ho.

• Os alunos internacionais podem
frequentar o ensino media no Canada
sem interromper seus estudos em casa.

• Programas com durayao de 3 au
4 meses.

• As classes incluem instruyao em ELL
e apoio [se necessario) e cursos optativos
que incluem interayao total com alunos
canadenses.

• Os cursos academicos estao disponfveis
para aqueles que querem um desafio
extra.

• Este programa foi criado para alunos
individuais e proporciona bastante
oportunidades de interayao com
canadenses, na escola, em casa
e na comunidade.

PROCRAMA DE VERAO 
DE CAMPO VICTORIA 
• 0 Campo Victoria e oferecido em

julho e agosto de cada ano.

• Os alunos de 13 a 18 anos podem 
participar do programa de verao em 
qualquer segunda-feira no perfodo do
programa par um mfnimo de 2 semanas. 

• Cada semana inclui um mfnimo de 
22 horas de aprendizado ELL em sala
de aula, mais atividades culturais locais.

• Atividades culturais locais ocorrem 
o dia inteiro, todos as sabados. 

• A instruyao em sala de aula enfoca
o desenvolvimento de habilidades de 
leitura, redayao, compreensao oral e
conversayao, com enfase na comunicayao
em ingles para fins especfficos.

• As atividades sao lideradas par
facilitadores profissionais, altamente
experientes e auxiliados par lfderes
conhecidos coma "Assistentes Culturais".

NORMAS DE REEMBOLSO 
As normas de reembolso diferem para cada 
programa. As normas de reembolso, bem 
coma informayoes detalhadas sabre as taxas 
se encontram nos formularios de inscriyao 
e em nossa website. 

PROXIMOS PASSOS 
Para informayoes adicionais e para saber 
coma fazer a inscriyao, favor visitar nossa 
website. 
studyinvictoria.com 




