
ESTABELECENDO
CONTATOS NO MUNDO

Com quatro estações bem distintas e  grande 
variedade de impressionantes formações 
geográ�cas, Grande Prairie oferece inúmeras 
oportunidades de recreação e aventuras ao 
ar livre! 

De cross country e esqui a caminhadas em trilhas 
e corridas, há sempre algo prazeroso a se fazer!
 
Grande Prairie também tem importantes 
museus, galerias de arte, shoppings e teatros que 
completam sua oferta cultural.

Grande Prairie Public School District

10213 - 99 Street
Grande Prairie, AB  T8V 2H3
Canada

Phone: 1-780-532-4491 x.1041
Fax: 1-780-539-4265
E-mail: inted@gppsd.ab.ca

www.gppsd.ab.ca/programs/international

Incorporando o Programa Internacional de
Hospedagemem Família do Canadá

Servindo o Canadá de Costa a Costa

www.facebook.com/gppsd2357

@IntlEdGPPSD

“Eu me diverti muito na Composite High 
School! Foi muito fácil escolher as matérias 
que gostaria de fazer; e ambos, professores e 
alunos, foram muito simpáticos e amáveis. 
Pude fazer amizades muito facilmente!”

— Yu do Japão

Os alunos do nosso Programa de Educação Internacional 
podem reservar hospedagem através de nossos parceiros 
do Canada Homestay International. Nossas famílias são 
cuidadosamente selecionadas para assegurar uma ótima e 
segura estada em Grande Prairie. Os alunos são 
acomodados com famílias cuidadosamente selecionadas 
que terão muita satisfação em compartilhar suas casas e 
mostrar as redondezas aos alunos internacionais.

Para mais informações, visite:
www.canadahomestayinternational.com

GRANDE PRAIRIE PUBLIC SCHOOL DISTRICT — INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAM

WWW.GPPSD.AB.CA

GRADE CURRICULAR DE 
NÍVEL MUNDIAL

Os alunos têm acesso à excelente grade curricular de 
Alberta nas áreas de ciências, matemática e 
humanidades que preparam os alunos para 
quaisquer que sejam suas jornadas.

Os alunos que se quali�carem podem adquirir 
créditos acadêmicos para utilizar em qualquer 
universidade no mundo através de nosso programa 
Bacharelado Internacional (IB).
 
Os alunos internacionais recebem apoio em English 
Language Learning (ELL) em nível apropriado para 
suas necessidades. Nossos alunos internacionais 
aprimoram rapidamente suas habilidades no inglês 
devido às atividades em salas de aula e através do 
contato com os novos amigos.



BEM VINDOS A GRANDE PRAIRIE

Com 15 escolas, o Distrito Escolar Público Grande 
Prairie possui um dos mais recentes programas de 
Educação Internacional no Canadá.
  
Nosso Distrito empenha-se em oferecer aos 
estudantes internacionais uma excelente 
experiência em um pequeno cenário urbano 
cercado de �orestas, colinas e montanhas a oeste 
e belas paisagens de pradarias ao norte e leste, 
proporcionando uma oportunidade única de 
exploração das maravilhas do Canadá.
 
 Grande Prairie possui uma população jovem e 
vibrante com uma pujante economia baseada em 
exploração �orestal, petróleo, gás e agricultura. 

PROGRAMA INTERNACIONAL

O Programa de Educação Internacional facilita 
a matrícula e oferece apoio aos alunos 
internacionais nas Escolas Públicas Grade 
Prairie. Enquanto recebem apoio em English 
Language Learning (ELL), os alunos são 
integrados ao tradicional ambiente escolar 
canadense.

CURRÍCULO DE NÍVEL MUNDIAL
 
Alguns dos cursos disponíveis são:

Artes Plásticas: Arte, Coral, Orquestra, Música de 
Sopro, Teatro e Estudos de Cinema.
Idiomas: Cursos de Francês, Espanhol, Alemão e 
Latim, clubes de Japonês e Mandarim.  
Negócios: Direito, Finanças, Negócios e Marketing.
Comunicações: Fotogra�a, Layout Comercial e 
Edição de Vídeo. 
Tecnologia da Computação: Cursos de 
Certi�cação em CompTIA A+, Network+, Security + 
e Server +, com outros cursos incluindo Robótica. 
Saúde e Condicionamento Físico: Educação ao Ar 
Livre, Condicionamento Físico e Educação Física.

TABELA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS
RESULTADOS DE 2012

As Escolas Públicas Grande Prairie são credenciadas pelo Ministério da Educação do 
Governo de Alberta e conduzidas por administradores e professores quali�cados. Turmas 
pequenas, numerosos serviço de apoio e acesso à tecnologia para proporcionar o melhor 
ambiente de aprendizado possível.
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PAÍSES/PROVÍNCIAS COM RESULTADOS 

SIGNIFICANTEMENTE MELHORES DO QUE ALBERTA. 

10 (Xangai-China, Hong Kong, Cingapura, Taipei Chinês, Coréia,

          Macao-China, Japão, Liechtenstein, Suíça e Quebec)

4 (Xangai-China, Hong Kong, Cingapura
     e Japão)
3 (Xangai-China, Hong Kong, Cingapura)

+  Resultados de Alberta signi�cativamente melhores do que a média global nacional/internacional.
=  Resultados de Alberta não signi�cativamente diferentes do que a média global  nacional/internacional.

O AEROPORTO DE GRANDE PRAIRIE TORNA FÁCIL E CONVENIENTE 
AS VIAGENS DE / PARA GRANDE PRAIRIE O ANO INTEIRO!
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“Bem-vindos a Grande Prairie Public School Board. Somos a 
divisão escolar que mais cresce em Alberta e nos orgulhamos  em 
oferecer suporte personalizado e individual aos nossos alunos.

Acreditamos que nosso sucesso se deve à realização de vermos 
todos nossos alunos serem bem sucedidos.  Estamos empenhados 
em apoiar todos os nossos alunos, famílias, funcionários e 
comunidade através do engajamento compromissado, ensino de 
qualidade, liderança e�caz, e práticas colaborativas. Nossas 
famílias sempre  mantém Grande Prairie Public em suas humildes 
orações.  Esperamos que vocês considerem unir-se a nós neste 
maravilhoso sistema escolar e nesta comunidade a que 
chamamos de lar.”

— Carol Ann McDonald, Superintendente

GR ANDE PR AIRIE,
ALBERTA

GRANDE PRAIRIE ESTÁ…

… a 2 horas de carro das 
maravilhosas Montanhas Rochosas

... 4,5 horas de carro da Cidade de 
Edmonton, sede do famoso 
shopping West Edmonton Mall.

... 8 horas de carro da Cidade de 
Calgary, sede do Calgary 
Stampede. 


