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O CENTRAL OKANAGAN
Você viverá em um dos locais no Canadá com maior índice de visitação nas férias. Vivencie um 
estilo de vida urbano aliado a um lindo cenário natural, com acesso a praias, trilhas para camin-
hada e montanhas para prática de esqui. Comércio, restaurantes e outras infinitas atividades 
esperam por você em nosso vale paradisíaco. Aproveite a oportunidade de imersão na língua 
inglesa em casa, na escola e na comunidade.



NOSSO DISTRITO ESCOLAR
• 5º maior distrito da Colúmbia Britânica: 23.500 estudantes em tempo integral em 44 escolas
• Aproveitamento dos estudantes e taxas de graduação excedem as médias da província                                                         

e também as nacionais
• Parcerias com a University of British Columbia e com o Okanagan College
• Menos de 2% são estudantes de língua inglesa
• Suporte a ESL disponível em todas as escolas
• Ampla oferta de cursos especializados, incluindo opções de Colocação Avançada (AP)



ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
George Elliot Secondary
www.ges.sd23.bc.ca

Kelowna Secondary 
www.kss.sd23.bc.ca

Mount Boucherie Secondary
 www.mbs.sd23.bc.ca 

Okanagan Mission Secondary
 www.okm.sd23.bc.ca

Rutland Secondary 
www.rss.sd23.bc.ca 

ESCOLAS DE FUNDAMENTAL II
Canyon Falls Middle 
www.cms.sd23.bc.ca

Cst. Neil Bruce Middle
www.cnb.sd23.bc.ca

Dr. Knox Middle 
www.drk.sd23.bc.ca

KLO Middle 
www.klo.sd23.bc.ca

Glenrosa Middle 
www.gms.sd23.bc.ca

Rutland Middle   
www.rms.sd23.bc.ca

Springvalley Middle  
www.sms.sd23.bc.ca



Cada escola oferece uma cultura única.
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
Quer você prefira competir no campo, na quadra, na água, ou no gelo, 
todas as nossas escolas possuem históricos de excelência em atividades 
esportivas. Nossas escolas e nossa comunidade oferecem oportunidades de 
praticar esportes durante todo o ano.

Não importa qual escola você esteja frequentando, você pode fazer parte de 
um programa esportivo que o mantém em plena forma e em sintonia com 
seus colegas.

Mantenha seu desempenho em alto nível.



Siga os seus sonhos.

APRENDA E CRESÇA CONOSCO
Escolher o seu caminho educacional é uma das decisões mais importantes que você terá de fazer em sua 
vida. No Central Okanagan Public Schools, estimulamos todos os nossos alunos a irem além de nossas 
escolas com dignidade, propósito e opções.

Sejam quais forem os seus planos para depois do ensino médio, nossas escolas oferecem cursos e pro-
gramas que irão prepará-lo para ser aceito nas melhores universidades, faculdades e nos melhores pro-
gramas de aprendizagem. Desde áreas específicas de concentração científica até programas de duplo 
crédito que permitem a graduação com créditos de ensino superior, você pode escolher os cursos de que 
precisa em um dos distritos escolares com o melhor desempenho do Canadá.



RECREAÇÃO
A região do Central Okanagan oferece 
diversão em ambientes indoor e 
outdoor durante todo o ano.

Primavera e verão
• Caminhada, ciclismo e cavalgada em 

um paraíso com mais de 40 parques, 
incluindo cinco parques provinciais

• O Lago Okanagan tem mais de 110 
km de extensão, oferecendo diversas 
praias e inúmeras possibilidades de 
prática de esportes aquáticos

• Paisagens pitorescas, história rica, 
arte e cultura vibrantes

Outono e inverno
• O Big White Ski Resort é um 

dos     melhores do mundo com 118             
percursos e uma queda de neve anual 
que chega a uma média de mais de 7 m 
de “champagne powder”

• Caminhadas com raquetes de neve, 
esportes com veículos motorizados, 
esqui cross-country, patinação indoor 
e outdoor e atividades com trenós

• Instalações indoor de ponta, per-
mitindo a prática de esportes como 
natação, futebol, tênis e mais



Veja por que aqui é onde o mundo vem 
se divertir.



Vivencie um novo estilo de vida.

ATIVIDADES MENSAIS
Experimente tudo o que o Okanagan tem para oferecer, com atividades mensais desenvolvidas para 
você e com custo incluso no programa. Aprenda mais sobre a história, cultura e geografia da região e 
divirta-se em várias aventuras do lago às montanhas e além.

Seu coordenador da escola internacional também irá organizar atividades para ajudá-lo a entrosar com 
os estudantes da sua escola. Você pode associar-se a clubes, fazer viagens de campo, aprender sobre as 
tradições de feriados locais, além de participar de eventos extracurriculares em sua escola.



Juntos, criamos nossas recordações.

AMIGOS DE TODO O MUNDO
Através da escola e das atividades na comunidade você fará amigos vindos de vários lugares do mundo.
Estudantes de mais de 30 países diferentes participam de nosso programa todos os anos. Desfrute de 
tudo o que a região do Central Okanagan tem para oferecer e leve por toda a vida as lembranças dos 
momentos vividos ao lado de amigos canadenses e de outros com as mais diversas nacionalidades.



BEM-VINDOS AO 
CENTRAL OKANAGAN



• Quarta população com o crescimento mais acelerado do 
Canadá, com mais de 250.000 pessoas em quatro comuni-
dades distintas

• O Aeroporto Internacional de Kelowna, um dos mais movi-
mentados do Canadá, traz o mundo para viver, trabalhar e se 
divertir por aqui

• O melhor de dois mundos com toda a estrutura de compras, 
restaurantes, arte e entretenimento de uma cidade, bem como 
uma vasta gama de atrações com recursos naturais bem na 
nossa porta

• Região do Canadá com perfil altamente empreendedor, com 
mais de 600 negócios voltados para a área de tecnologia e um 
centro de inovação de US$ 35 milhões

• Invernos moderados e verões longos e ensolarados: estamos 
entre os destinos mais escolhidos para férias durante todo o 
ano, considerando o Canadá e o resto do mundoand the world



ESTADIA
Temos o nosso próprio programa de estadia. Desfrute da 
segurança e do apoio proporcionados por uma família escol-
hida para atender às suas necessidades. Suas tarifas incluem 
refeições e um quarto privativo no qual você pode estudar e 
relaxar.

Você também terá o suporte de um coordenador de estadia 
e de uma equipe comprometida cujas prioridades são a sua 
segurança e o seu bem-estar. Seu coordenador é amistoso, 
prestativo e estará pronto para entrar em contato com você 
em sua escola. Seja qual for a necessidade, um membro da 
equipe pode receber a sua ligação 24 horas por dia, sete dias 
por semana.

Sua família canadense espera por você.



Conheça o melhor do lado ocidental do Canadá.

Vancouver

Victoria

Banff

Calgary
Edmonton

Central Okanagan

VIAGENS OPCIONAIS
Nossa localização no centro-sul de BC permite que você aproveite 
viagens opcionais para visitar locais como:
• Os jardins e as praias do Oceano Pacífico em Victoria
• A mundialmente famosa cidade de Vancouver e suas atrações
• As maravilhas naturais do Banff, do Jasper e das Montanhas 

Rochosas
• A história e a cultura de Calgary, Alberta
• Os passeios e as atrações do West Edmonton Mall                                                                                                     



ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Central Okanagan Public Schools 

Programa de educação internacional 
www.internationaleducation.ca

E-mail: internationaleducation@sd23.bc.ca
1.250.470.3258


