
 

Conselho Escolar do  

Distrito de Niagara 

Estudos Internacionais  
Ensino Fundamental e Médio  

Bem-vindo ao Conselho Escolar do Distrito de Niagara  
O Conselho Escolar do Distrito de Niagara (DSBN) e  um distrito escolar financiado pelo poder 
pu blico de Onta rio, Canada , que oferece educaça o do jardim de infa ncia a  12a se rie do ensino 
me dio. Voce  esta  convidado a viver e a estudar em uma das regio es mais pitorescas do mundo, 
onde ficam as famosas Cataratas do Nia gara. A regia o de Niagara Falls esta  localizada a apenas 
uma hora de carro ou de trem de Toronto. Nossas escolas oferecem programas reconhecidos em 
a mbito internacional por sua excele ncia, contam com professores altamente dedicados 
certificados pelo governo e te m excelentes instalaço es.  

Benefícios  
 Acesso ao currí culo de Onta rio, um dos currí culos de mais alta qualidade do mundo  
 Imersa o em salas de aula com uma elevada porcentagem de alunos cuja primeira lí ngua e  o ingle s  
 Apoio abrangente para desenvolver o ingle s como segunda lí ngua (ESL)  
 Transporte gratuito de ida e volta da escola para participar de nossos programas de ESL designados  
 Oportunidade para obter o Diploma de Ensino Me dio de Onta rio (OSSD), amplamente reconhecido para a admissa o em 

estabelecimentos de ensino superior em Onta rio, no Canada , nos Estados Unidos da Ame rica e em todo o mundo.  
 Comunidades tranquilas e seguras, com bom transporte por o nibus e modernas instalaço es me dicas  
 Acesso ra pido a  cidade de Toronto, um centro urbano de classe mundial, no Canada , e ao estado de Nova York, nos Estados 

Unidos, para uma experie ncia cultural mais rica  

Opções do programa  
 Estudo em escola de ensino me dio para obter o Diploma de Ensino Me dio de Onta rio (OSSD)  
 Estudo em escola de ensino fundamental para participar em um programa acade mico de curto ou longo prazo  
 Estudo em escola de ensino fundamental ou me dio para buscar uma experie ncia cultural/de idioma de curto prazo  

Entre em contato conosco  
Contate o seu agente representante para obter assiste ncia para se inscrever  

para estudar no DSBN ou acesse:  
 

dsbn.org/international  
 

ou e-mail: international@dsbn.org  

Receba uma  

educação canadense! 
 em Niagara Falls, Canadá 



Ensino fundamental 
O ensino fundamental de Onta rio inclui do jardim de infa ncia a  8a se rie e a faixa eta ria dos alunos e  
geralmente de 5 a 13 anos. O programa vai de setembro a junho e na o e  dividido em semestres; 
portanto, os alunos podem começar a qualquer momento durante o ano letivo.  
 
Nove de nossas escolas de ensino fundamental oferecem um alto ní vel de apoio dia rio ao ensino de 
ESL para alunos estrangeiros. Para obter uma lista dessas escolas que oferecem apoio local ao ensino 

de ESL, acesse o site dsbn.org e faça uma pesquisa na pa gina Schools (Escolas).  
 
Todas as demais escolas de ensino fundamental oferecem apoio perio dico limitado a estudos de ESL e sa o adequadas 
para os alunos cuja proficie ncia em ingle s ja  e  elevada.  

Ensino médio  
O ensino me dio de Onta rio abrange as se ries 9 a 12 e, em geral, os estudantes esta o na faixa eta ria de 14 a 
17 anos. Os dois semestres do programa va o de setembro a janeiro e de fevereiro a junho. Os estudantes 
podem começar em setembro ou fevereiro. O programa leva ao Diploma de Ensino Me dio de Onta rio 
(OSSD). 
 
Nossas escolas de ensino me dio oferecem cursos acade micos (preparaça o para a universidade) e cursos 
aplicados (preparaça o para escolas profissionalizantes). De todas as nossas escolas de ensino médio, as quatro 

escolas a seguir fornecem um alto nível de apoio ao ensino do inglês como segunda língua (ESL) para alunos estrangeiros.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as demais escolas de ensino me dio oferecem apoio perio dico limitado a estudos de ESL e sa o adequadas para os 
alunos cuja proficie ncia em ingle s ja  e  elevada.  

 

Colocação numa escola  
Os alunos frequentara o a escola designada com base em seu:  
 Ní vel de necessidade de apoio a ESL; e  
 Endereço da estadia em casa de famí lia. Para localizar a escola apropriada com base no endereço, use a ferramenta 

“Find-a-School” (Localizar uma escola), disponí vel em: dsbn.org/findaschool/  

Estadia em casa de família e guarda de menores  
A regia o de Niagara tem prestadores de serviços de estadia em casa de famí lia que oferecem 
assiste ncia no sentido de encontrar uma famí lia adequada que ofereça uma moradia segura e 
conforta vel. Essas organizaço es tambe m podem fornecer serviços de guarda de menores 
(estudantes com menos de 18 anos de idade). A escolha do prestador de serviços de estadia em casa  

de família é de responsabilidade dos pais. Essa e  uma lista parcial das organizaço es na regia o  
de Niagara:  
  
 cespica.net  
 hospitalitecanada.com  
 niagarastudentservices.com 
 

Sir Winston Churchill S.S. em St. Catharines dsbn.org/schools/swcss  
St. Catharines Collegiate em St. Catharines  dsbn.org/schools/Collegiate  
Welland Centennial S.S. em Welland  dsbn.org/schools/Centennial  
Westlane S.S. em Niagara Falls  dsbn.org/schools/Westlane  

08-15 

Para obter mais informaço es sobre os programas do DSBN e instruço es sobre como se inscrever, acesse:  
dsbn.org/international 

ou e-mail: international@dsbn.org 


