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SONHOS SE TORNAM REALIDADE 
NA NOVA ESCÓCIA, NO CANADÁ



EDUCAÇÃO DE CLASSE MUNDIAL  
COM O MUNDO EM SUA SALA DE AULA

Desde 1997, o Programa Internacional de Estudantes da Nova Escócia (NSISP, Nova 
Scotia International Student Program) oferece educação pública e experiência de 
imersão na língua inglesa de alta qualidade a estudantes internacionais. O sistema de 
educação pública da Nova Escócia é um dos melhores do mundo e prepara os alunos para 
continuarem tendo sucesso na formação pós-secundária, que é procurada por 93% dos 
graduados pelo NSISP. Tendo mais de dez universidades – mais do que qualquer outra 
cidade do país–, a Nova Escócia é conhecida como a “província da educação do Canadá”.

Os estudantes são aceitos da 4ª série ao 3º ano do ensino médio (de 8 a 18 anos) e podem 
optar por estudar durante um semestre ou um ano ou por participar de um programa 
de colônia de férias. Os alunos do NSISP podem escolher entre uma ampla variedade de 
assuntos do currículo da Nova Escócia, e os créditos podem ser transferidos para seu país 
de origem. O NSISP acredita na total integração dos alunos nas escolas que frequentam, 
e as políticas do programa limitam o número de estudantes internacionais para cinco 
estudantes de um mesmo país por escola. Isso garante que todos os participantes do 
NSISP tenham uma experiência acadêmica genuinamente canadense

OS ALUNOS DO NSISP   
QUE SE FORMAM NA NOVA ESCÓCIA 

RECEBEM OS SEGUINTES BENEFÍCIOS 
DAS UNIVERSIDADES DA CIDADE:

Entrada garantida em uma universidade com uma 
média de 70% nos cursos obrigatórios.

Isenção de taxas garantida no exame TOEFL (ou 
equivalente) para candidatos a universidades com 

70% ou mais no inglês acadêmico do 3º ano do 
ensino médio da Nova Escócia (ou equivalente).

Bolsa de estudos garantida para alunos  
com uma média de 85% ou mais.



FAÇA AMIGOS  
canadenses e do  

mundo todo

CERIMÔNIAS DE 
GRADUAÇÃO 
e formatura em todas 

as escolas

19 ESPORTES, 
além de uma variedade de 

clubes e atividades em sua 

escola

QUANDO A AULA TERMINA, 
SEU DIA ESTÁ SÓ COMEÇANDO



• Os estudantes moram com famílias da Nova Escócia

• São acomodados em locais próximos de seus coordenadores de 
homestay (média de 25 estudantes para cada coordenador)

• Os estudantes têm o apoio das famílias anfitriãs, dos 
embaixadores dos estudantes, dos mediadores da escola e da 
equipe do NSISP

• 95% da população da Nova Escócia é composta por falantes 
nativos de língua inglesa, o que significa uma oportunidade 
inigualável de imersão no Canadá

• Atividades mensais são organizadas com os estudantes pela 
direção de todas as escolas

• Além de oferecer um custo de vida acessível, a Nova Escócia é 
um ambiente seguro e limpo

• Anualmente, o NSISP recebe mais de 1.000 estudantes de 30 
países

• Todos os principais centros da cidade têm acesso fácil a 
shopping centers, cinemas, museus e locais de recreação

VOCÊ SERÁ PARTE  
DA NOSSA FAMÍLIA



Nova Escócia é um lugar incrível! Desde que eu cheguei 

aqui, eu tenho tido momentos ótimos. É um lugar lindo. 

As pessoas são muito simpáticas e educadas; eu conheci 

pessoas de todos os lugares do mundo e fiz amizades 

que vão durar para o resto da vida. Minha família anfitriã 

é muito legal. Eu os considero como minha família de 

verdade! As escolas aqui são bem boas porque é possível escolher os 

cursos e há várias outras atividades extracurriculares, como grupos de 

estudo e clubes sociais. Ficar longe de casa é difícil, mas o tempo voa 

quando você está se divertindo, e isso é uma das coisas que todos os 

estudantes em Nova Escócia fazem. O Canadá é com certeza um dos 

melhores e mais bonitos lugares onde eu já estive. Eu guardarei para 

sempre todas essas lembranças no meu coração e certamente voltarei 

para visitar minha família anfitriã e ver meus amigos, mesmo que isso 

seja difícil.

Os últimos 8 meses em Nova Escócia têm sido 

uma jornada incrível e uma experiência agradável. 

Quando eu cheguei à Nova Escócia, eu estava 

bastante nervoso e entusiasmado. Eu não sabia o 

que esperar. Entrar em uma escola nova com novas 

pessoas e novos professores me tirou o sono. Foi 

um caminho longo de adaptações, mas depois de um tempo eu 

comecei a entender a cultura deles e fazer alguns bons amigos. 

Eu tentei manter um equilíbrio entre as atividades acadêmicas 

e as atividades pós-aula. Eu adorei jogar nos times de futebol 

e basquete, mas também gostei muito dos clubes organizados 

pelas escolas locais de Ensino Médio. Minha família anfitriã 

me tratou como um filho e me deram liberdade e o amor que eu 

precisei. Se tem uma coisa que eu vou sentir muita falta é da 

neve e de esquiar com os amigos. Eu amaria um dia voltar para 

esse lugar lindo.

LARISSA (BRAZIL)

HENRIQUE (BRAZIL)
Embaixadores 
estudantis são 
formados para 
trabalhar com 
estudantes 
internacionais

Os estudantes 
internacionais 
devem se 
comunicar 
com sua 
família anfitriã

As aulas 
iniciam na 
primeira 
semana de 
setembro

A diretoria da 
escola dará 
orientações 
aos estudantes 
para o primeiro 
semestre

Extensão 
do prazo 
limite para 
estudantes - 
30 de outubro

Viagem 
cultural para 
Cataratas do 
Niágara 
e Toronto

Estará 
disponível o 
relatório de 
avaliação da 
metade do 
semestre

Férias de 
Natal  
(2 semanas)

Exames e final 
do primeiro 
semestre

O segundo 
semestre 
inicia na 
primeira 
semana de 
fevereiro 

A diretoria da 
escola dará 
orientações 
aos estudantes 
para o segundo 
semestre

Viagem 
cultural para 
Ottawa e 
Montreal

Recesso de 
março  
(1 semana)

Prorrogação 
do prazo 
limite para 
estudantes - 
15 de abril

Estará 
disponível o 
relatório de 
avaliação da 
metade do 
semestre

Prazo limite 
de solicitação 
antecipada 
para 
universidades 
canadenses

Exames finais, 
formatura 
e festa de 
formatura

O programa 
termina em  
30 de junho

Históricos 
escolares, 
boletins 
escolares 
e diplomas 
são enviados 
a todos os 
países

Início do 
acampamento 
de ESL do 
NSISP
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A NOVA ESCÓCIA É A PROVÍNCIA MAIS QUENTE DO CANADÁ

PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
envie um e-mail para nsisp@nsisp.ca  

ou acesse nosso site: www.nsisp.ca 

@nsisp Nova Scotia International Student Program novascotiaisp vimeo.com/novascotiaisp

OUTONO
5°C – 20°C

INVERNO
-9°C – 0°C

PRIMAVERA
1°C – 17°C

VERÃO
14°C – 28°C
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QUITO
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CARACAS

SANTIAGO

 CAPE TOWN

CAIRO
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HO CHI MINH CITY

SHANGHAI

KUALA LUMPUR
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BRATISLAVA
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