JANUARY HIGH SCHOOL
EXPERIENCE - 2019
Viva a experiência de uma
High School no Canadá
Idades: 14 a 18 anos
05 Jan - 27 Jan, 2019
GUELPH, ONTARIO

DURAÇÃO DO PROGRAMA

AULAS

EXCURSÕES

ESCOLA

3 Semanas

08:55 as 15:15
Segunda a Sexta

Toronto - 1 dia
Ski / Snowboard - 1 dia
Cataratas do Niágara - 1 dia

Guelph Collegiate
Vocational Institute

Viva a experiência do dia a dia de uma High School Canadense
com a oportunidade de conhecer alunos locais enquanto você
aplica o idioma inglês em situações reais. Nesse programa da
CISS MLI, estudantes terão a oportunidade de ficar em uma
familia anfitriã, explorar a charmosa cidade de Guelph, passar
um tempo na moderna Toronto, fazer uma trip de ski/snowboard
para Blue Montains e visitar as famosas Cataratas do Niágara.
.

GUELPH, ON

População: 122,000
Aproximadamente 100 Km a oeste de Toronto
Aeroporto de chegada: Toronto Pearson (YYZ)
Localizada há pouco mais de uma hora do centro de Toronto,
Guelph é uma cidade vibrante, artística e culturalmente rica.
Essa cidade bonita e histórica conta também com instalações
modernas que atraem muitos jovens, além de contar com
escolas excelentes. Devido ao passado de forte produção
agrícola, os Guelphites (como são conhecidos) tendem a cuidar
com extremo zelo da proteção do meio ambiente além de
contribuirem ativamente para a sua comunidade. Ranqueada
de forma consistente entre os melhores lugares para se viver no
Canadá, Guelph oferece aos seus residentes uma qualidade de
vida excepcionalmente alta, bairros familiares, e uma das taxas
de criminalidade mais baixas de todo o Canadá.

FAMÍLIAS ANFITRIÃS
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HORÁRIO ESCOLAR
HORÁRIO

ATIVIDADE

8:55 - 10:15

1º Período

10:20 - 11:35

2º Período

11:35 - 12:35

Lunch

12:40 - 13:55

3º Período

14:00 - 15:15

4º Período

zz

Quarto individual em
homestay;
Quartos duplos possíveis
para alunos viajando juntos.
(Sujeito a disponibilidade);
Quartos tipicamente
incluem uma cama, uma
cômoda e armário;
Lençóis, cobertores e
travesseiros são oferecidos
pelos anfitriões;
Inclui utilização da
máquina de lavar/secar;
Café-da-manhã, almoço e
jantar incluídos;
Nos dias de aula, o almoço
será providenciado para
que o estudante possa levá-lo para a escola. O almoço
poderá de acordo com os
hábitos da família anfitriã.
Os anfitriões integrarão
os estudantes em suas
atividades e estilo de vida;
Encorajamos os estudantes
a virem com a mente
aberta para que possam se
beneficiar ao máximo dessa
experiência;
De diferentes culturas e
origens, as famílias anfitriãs
podem ser: Famílias
nucleares, famílias mistas,
adultos solteiros e casais.

CAR A C T E R ÍS T IC A S
P R INC IPAIS D A H O M E S T A Y

Pensão completa Café-da-manhã, almoço e
jantar

Acomodação em quarto
individual ou duplo

MATÉRIAS ESCOLARES

Homestay em
uma família local

GUELPH COLLEGIATE INSTITUTE

A escola oferece as disciplinas abaixo. Os estudantes terão a oportunidade de indicar suas matérias de zz
preferência, sem garantias, e serão alocados em 4 disciplinas conforme ano escolar e disponibilidade.
zz
Inglês
Arte
História
Educação para Negócios
zz
Francês
Teatro
Geografia
Estudos da Computação
zz
Matemática
Dança
Educação Cívica
Artes Culinárias
zz
Ciências
Música (Instrumental, Leis
Cosmetologia
zz
vocal e violão)
Hospitalidade e Turismo
zz
Mídia / Artes Digitais
Educação Física e de Saúde
zz
Fotografia
Educação ao ar livre
zz

Estabelecida em 1854, a construção
atual é da década de 60
Anos escolares - 9 a 12
1300 estudantes
Laboratórios de Ciências
Salas de Arte
Sala de Teatro
Sala de Música
3 Ginásios
Cantina
SAB - JAN 5

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
DOM - JAN 6

SEG - JAN 7

Chegada a Toronto pela manhã e
encontro com a família anfritriã em
Guelph
TER - JAN 8

QUA - JAN 9

Orientação do
programa, tour da
Com família anfitriã
escola e experiência
na escola
DOM - JAN 13

SEG - JAN 14

SEX - JAN 11

SAB - JAN 12
Excursão para Toronto: Torre CN,
Prefeitura de Toronto, China Town,
Universidade de Toronto, Edifício do
Parlamento

Experiência na escola
TER - JAN 15

Com família anfitriã
DOM - JAN 20

QUI - JAN 10

QUA - JAN 16

QUI - JAN 17

SEX - JAN 18

SAB - JAN 19
Excursão para Blue Montains - Ski/
Snowboarding

Experiência na escola
SEG - JAN 21

Com família anfitriã

TER - JAN 22

QUA - JAN 23

QUI - JAN 24

Experiência na escola

SEX - JAN 25
Excursão para Niágara: Journey Behind
the Falls, Complexo
Table Rock, Clifton Hill

SAB - JAN 26
Com família anfitriã

DOM - JAN 27
Com família anfitriã
durante o dia e saída
para o aeroporto a
noite

O PROGRAMA INCLUI

EXCLUSÕES DO PROGRAMA

zzRecepção no aeroporto e transfer de ida e volta (YYZ Pearson International);

Nota: chegadas devem ser até as 8:00 AM em 05/01 e saídas após as 8:00PM em 27/01
zzAcomodação em Homestay com 3 refeições diárias;
zzOcupação individual (Duplo se estudantes viajarem juntos - sujeito a disponibilidade);
zzFrequência em uma High School Canadense;
zzAtividades e excursões descritas, incluindo ingresso para Torre CN, Blue Mountain e Journey Behind the
Falls;
zzTransporte em ônibus escolar em todas as excursões;
zzCanadian buddy na escola local;
zzSeguro de saúde emergencial;
zzServiço de suporte emergencial 24 horas;
zzCoordenador do programa na cidade de Guelph;
zzCarta convite;
zzCertificado de conclusão do programa;
zzImpostos Canadenses relacionados ao programa;

www.cisscanada.com
/CISS.Because.Experience.Matters

@cisscanada

zzTransfer para chegadas após as 8:00 AM
em 05/01 + $100 CAD;

zzTransfer para saídas antes das 8:00 pm
em 27/01 + 100CAD

zzVôos
zzSeguro de viagem
zzTaxa de menor viajando

desacompanhado (quando necessário)

zzTaxas de visto e/ou eTA

