
PARTICIPE DE UMA NOVA 
AVENTURA NO CANADÁ!

A divisão escolar Louis Riel (Louis Riel School Division) 
fica em Winnipeg, capital da província de Manitoba no 
Canadá. Winnipeg é um grande centro urbano com 
muitos parques e rios, uma arquitetura histórica, 
atividades culturais variadas à sua disposição e 
que fica bem próxima a lagos, praias e pradarias 
belíssimos. A divisão escolar Louis Riel tem este nome 
em homenagem a Louis Riel, uma das figuras mais 
importantes da fundação da província de Manitoba.

ONDE ESTAMOS?

Nós ajudamos os alunos a aprenderem e a 
alcançarem a excelência, enquanto eles aproveitam 
a sua estada no Canadá. Faça novos amigos, 
experimente coisas diferentes, descubra outras 
culturas e curta a vida no Canadá!

POR QUE ESCOLHER A LOUIS RIEL?

A nossa divisão está sempre de braços abertos para 
promover a integração dos estudantes internacionais 
à nossa comunidade. Nós oferecemos experiências 
educacionais a preços bastante acessíveis e de 
excelente qualidade. Aqui os alunos têm a oportunidade 
de fazer uma imersão total em inglês ou francês. O 
nosso programa oferece aos estudantes internacionais 
um cardápio de experiências interessantes que 
conduzem ao crescimento pessoal, acadêmico e social 
dos participantes.

A divisão escolar Louis Riel tem como objetivo 
desenvolver pessoas cultas, atentas ao outro e 
capazes de ir longe na vida; pessoas que valorizam 
o aprendizado e se esforçam para atingir todo o seu 
potencial ao mesmo tempo em que buscam o bem 
comum.

VISÃO

CONTATO 

Winnipeg

PROGRAMA PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS

Entre em contato conosco e saiba mais sobre o 
Programa para estudantes internacionais, sobre a 
divisão escolar Louis Riel ou sobre como é morar em 
Winnipeg, Manitoba, Canadá.

VISITE O SITE HTTP://ISP.LRSD.NET

Escritório do Departamento 
de educação internacional:

Telefone: +1 204 257-7827

Fax: +1 204 237-7179

Aberto de segunda a sexta-feira

8h:30min às 16h:30min (horário central padrão da 
América do Norte)

900 St. Mary’s Road

Winnipeg, Manitoba R2M 3R3, Canadá

Portuguese

A divisão escolar Louis Riel reserva-se o direito de modificar ou 
cancelar quaisquer informações ou taxas relacionadas ao 
Programa para estudantes internacionais 
sem notificação prévia.



PROGRAMA DE ESTADA EM 
CASA DE FAMÍLIA (HOMESTAY)

A EQUIPE DO PROGRAMA PARA 
ESTUDANTES INTERNACIONAIS IRÁ:
• Comunicar-se com os alunos e assisti-los antes da 

chegada e durante sua estada no Canadá

• Coordenar a estada em casas de família

• Receber os alunos no aeroporto

• Ajudar a contratar seguro saúde

• Informar os alunos sobre a escolha do curso e organizar 

a matrícula na escola

• Oferecer sessões de orientação

• Conectar os alunos com os colegas “de turma” antes da 

chegada ao Canadá

• Transferir créditos de outra província

• Monitorar a frequência às aulas

• Manter comunicação contínua com os pais e 

responsáveis pelos alunos

• Providenciar para que os alunos façam provas na sua 

própria língua

• Ajudar os alunos na preparação para as provas do Teste 

de inglês como língua estrangeira (TOEFL)

• Providenciar históricos de graduação

• Auxiliar na inscrição para bolsas escolares e na 

matrícula em universidades

• Enviar diplomas/certificados às embaixadas para 
validação, a fim de garantir que os alunos possam 
frequentar universidades em outros países

O QUE OFERECEMOS

Oferecemos 
educação de 
qualidade em 
um ambiente de 
aprendizado seguro 
e solidário.

http://isp.lrsd.net

A divisão escolar Louis Riel oferece uma 
ampla variedade de cursos para alunos de todas 
as idades. Nossos ambientes de aprendizagem 
inspiram e enriquecem com bibliotecas 
completas, instalações de informática bem 
equipadas, laboratórios de ciências, teatros, 
ginásios, salas de música/banda e instalações 
de artes práticas para os alunos que desejam 

estudar em inglês ou francês.

Os alunos do ensino médio também têm a 
oportunidade de fazer cursos opcionais de 
interesses especiais. Os cursos opcionais variam 
de uma escola para a outra e podem incluir tudo: 
desde espanhol para negócios até Direito.

Por meio deste programa, os alunos têm a oportunidade 
de saber como é fazer parte de uma família canadense, 
em um ambiente receptivo e afetuoso. Os alunos 
internacionais participam das atividades da família e 
fazem parte da rotina da casa, inclusive ajudando nas 
tarefas domésticas. As famílias também representam 
uma excelente oportunidade para que os alunos 

desenvolvam o inglês ou o francês.

Elas são cuidadosamente escolhidas. Todas as famílias 
são entrevistadas e precisam passar em nossas 
verificações de segurança. As casas também são 
inspecionadas, para garantir que os alunos estejam em 

um ambiente seguro, saudável e solidário.

Os alunos internacionais que ficam em casas 
de família podem esperar:

• Uma família e um lar pessoalmente 
selecionado e aprovado pelo 
Coordenador de estada em casa de 
família do Programa para estudantes 

internacionais

• Quarto individual

• Três refeições saudáveis por dia

• Clima positivo e solidário para 
estudar e viver


