Programa Internacional de Estudantes
As vidas extraordinárias
começam aqui

A educação é tudo para nós.
A Dufferin-Peel Catholic District School Board (DPCDSB)
é a segunda maior direção escolar católica em Ontário,
a funcionar em 149 instalações (incluindo 123 escolas
básicas e 26 secundárias) distribuídas por Mississauga,
Brampton, Caledon e Orangeville. As escolas estão
ligadas a e contam com o apoio das paróquias católicas
e da nossa fé.
As escolas católicas Dufferin-Peel preparam os alunos para
a vida e abrem-lhes portas para oportunidades em todos os
cantos do mundo. Na DPCDSB os estudantes internacionais
encontrarão o ambiente acolhedor de um “lar longe do lar”.
Os nossos programas extensivos de língua inglesa ajudam a
melhorar a fluência dos estudantes internacionais, para que
possam tirar todo o partido dos currículos académicos, ao
mesmo tempo que se envolvem na prática desportiva e na
vida comunitária.
Situada perto de Toronto - uma das cidades mais
vivas e com maior diversidade cultural do mundo.

As escolas católicas Dufferin-Peel
são reconhecidas pelos:
• Excelentes resultados escolares,
quer a nível local, quer
internacional, o que comprova o
elevado desempenho académico e
a sensação de bem-estar dos
alunos da Dufferin-Peel.
• Programas de excelência, dos
quais destacamos o CO-OP, o
International Baccalaureate (IB),
o Advanced Placement (AP) e o
Specialist High Skills Majors
(SHSM).
• Prémios e Bolsas.

Atravessando fronteiras, mudando vidas.
A Dufferin-Peel Catholic District School Board oferece uma vasta lista de programas
especializados, reconhecidos a nível global, que oferecem aos alunos bases sólidas para
a sua aprendizagem. Muitos desses programas estão ligados a estágios em empresas
comunitárias, abrangendo programas concebidos especificamente para constituírem os
alicerces de carreiras nas mais variadas áreas, como os negócios, a energia, o ambiente,
a saúde e o bem-estar, a indústria hoteleira e o turismo, a horticultura e o paisagismo, as
tecnologias da informação e comunicação, o desporto, os transportes, entre outras. Na
Dufferin-Peel Catholic District School Board, as escolas acreditadas com o International
Baccalaureate (IB) e Advance Placement (AP) oferecem aos alunos com idades
compreendidas entre os 16 e os 19 anos um rigoroso currículo de dois anos, que termina
com exames finais e um diploma reconhecido e valorizado pelas mais conceituadas
universidades mundiais.

Reconhecida internacionalmente pela excelência na educação.
Uma das características que verdadeiramente
define a educação na Dufferin-Peel é a diversidade
que se encontra num corpo estudantil oriundo de
mais de 150 países. Aclamamos igualmente a
nossa internacionalização e a individualidade de
cada membro da nossa comunidade – estudantes,
funcionários, pais e paróquia. Enquanto
comunidade escolar, esta diversidade enriquecenos muito.
As escolas católicas Dufferin-Peel privilegiam:
• Um ambiente de imersão na língua inglesa
• Cursos e programas extensivos de Inglês como
Segunda Língua
• Professores certificados pelo Governo
• Programas de apoio para ajudar os alunos
internacionais a adaptarem-se à vida no Canadá
• Acesso a prestigiadas universidades e
faculdades por todo o Canadá
• A oportunidade de viver a “verdadeira
experiência canadiana” no apoio à diversidade e
ao multiculturalismo

Abrir horizontes para um mundo melhor.

O seu lar no coração de tudo.
A região de Dufferin-Peel é mundialmente famosa pela
segurança e riqueza cultural das suas comunidades, pelas suas
excelentes instalações médicas e pela sua vida noturna ativa,
com um ambiente artístico vibrante, onde se destacam teatros,
museus, galerias de arte, bibliotecas públicas e muito mais.
Situada a oeste da Cidade de Toronto, na margem norte do
Lago Ontário, e a menos de 90 minutos das Cataratas do
Niágara e da fronteira com os Estados Unidos, Dufferin-Peel
alberga o Aeroporto Internacional Toronto Pearson, o maior
aeroporto do Canadá, com um serviço contínuo para 180
destinos de 60 países de todo o mundo. Além disso, a região
possui uma extensa rede de serviços de comboios e autocarros
locais e regionais, com ligações diretas a 16 universidades e
faculdades num raio de 60 km.

Para obter mais informações sobre o processo e os requisitos de
admissão, contacte o Departamento de Admissões, através do
nº 905-890-0708 ext. 24512, através da linha grátis 1-800-387-8837,
ou através de e-mail, para lynda.arsenault@dpcdsb.org
www.dpcdsb.org/CEC/Programs/International+Students/

Para obter mais informações sobre o Programa Internacional
de Estudantes, contacte Rita Borg, Diretora do Programa de
Educação Internacional, através do nº 905-4 12-3341
ext. 3 1460, ou rita.borg@dpcdsb.org

