VIVENCIE O CANADÁ
ESTUDANDO EM ALBERTA. TODOS SÃO BEM VIDOS.
TODOS PODEM TER ESSA EXPERIÊNCIA.
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Bem-Vindo a Red Deer

Nossa cidade é pequena, segura e limpa. Red Deer está
localizada a apenas 80 minutos de distância de carro de
Calgary e Edmonton. A cidade oferece toda a estrutura
de um centro urbano, com a segurança de uma cidade
pequena. Devido ao tamanho da comunidade, os
alunos internacionais têm a oportunidade de vivenciar
experiências culturais autênticas na cidade e no campo.

Porque estudar nas Escolas
Regionais Católicas Red Deer?
•
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•
•
•
•
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•
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Educação Católico-Cristã.
Programa internacional do 8º ao 12º ano.
Preparação para a entrada nos cursos de Ensino Superior
Suporte para a Língua Inglesa como um segundo idioma
em todos os anos escolares.
Opções de aprendizagem de outros idiomas como
Espanhol, Francês e Japonês.
Academias esportivas de Hockey e de Baseball.
Programas artísticos e atléticos como atividades
extracurriculares.
Opções de cursos extracurriculares incluindo mecânica, cosmetologia, culinária, fotografia e
música.
Nosso programa de Homestay enfatiza a segurança e o bem estar.
Oferecemos assistência médica de longo e curto prazo.
É uma experiência acadêmica, espiritual e cultural para toda a vida.

Recebemos estudantes de todas as culturas,
crenças e nacionalidades.

Nossas Escolas

Temos doiss High Schools (Ensino Médio) em Red Deer: Éscole Secondaire Notre Dame High
School (1200 estudantes) e a St. Joseph High School (800 estudantes). Em Rocky Mountain, temos
uma escola de High School (Ensino Médio) menor chamada St. Dominic Catholic High School (200
estudantes), que e oferece uma visão diferente da vida no Canadá e é próximo a Rocky Mountains. A
Red Deer Catholic International Online (EAD) está também agora disponível para alunos do Ensino
Médio.

St. Joseph High School

École Secondaire Notre Dame High School St. Thomas Aquinas Middle School

St. Dominic Catholic High School

St. Francis of Assisi Middle School

École Mother Teresa School

Nosso High School (Ensino Médio) oferece como cursos básicos:
Biologia (Biology), Carreira (Career), Gestão de vida (Life Management),
Química (Chemistry), Inglês (English), Estudos Sociais (Social Studies), Inglês
como uma Segunda Língua (English as a Second Language), Educação Física
(Physical Education), Física (Physics), Estudos Religiosos (Religious Studies),
Ciências (Science) e Matemática (Mathematics).
Oferecemos uma diferente variedade de cursos complementares no curso de
High School (Ensino Médio) que os nossos alunos podem escolher de acodo
com os seus interesses:
• Ciência da Computação
• Banda/Drama/Teatro Musical
• Cosméticos/Estética
• Fotografia/Filmagem
• Medicina do Esporte
• Arte/Design
• Estudos de Moda
• Culinária
• Estudo de Direito
• Gerenciamento de Finanças
• Robótica
• Mecânica
• Estudo da Medicina
Como Complemento, nós temos diferentes clubes e atividades, como Clube
do Ski, Academia de Baseball e Academia de Hockey

A Experiência
Alunos Internacionais têm a oportunidade de participar de várias experiências da Cultura
Canadense. Os estudantes viajam para o Parque Nacional de Banff (Banff National Park), Museu
Real Do Dinossauro Tyrrell (Royal Tyrrell Dinosaur Museum), Shopping Oeste de Edmonton (West
Edmonton Mall) e o Prédio da Legislatura Provincial (Legislature Building) em Edmonton.

“Essa experiência mud
ou quem eu sou, eu pu
de sair da minha
zona de conforto e vi
ver no Canadá. Eu tiv
e que aprender e me
acostumar à outra cu
ltura e modo de vida.
Essa experiência me
ajudou muito com a ev
olução do meu inglês”Alex do México

“Desde que cheguei aqui, eu me senti bem-vindo e integrado. As
oportunidades que eu tive aqui foram incríveis e mudaram a
minha vida. Me sinto seguro. Eu me tornei mais independente e
sinto que tenho muito mais autonomia!” - Sadat de Bangladesh

Nosso Programa De Homestay
Nós oferecemos um programa de homestay
de qualidade em parceria com a empresa
Canadá Homestay Internacional , que foca no
bem estar e atenção aos estudantes.
Os estudantes possuem quartos individuais,
acesso a computadores e três refeições por dia
no ambiente familiar.
Para mais informações, por favor, visite o
website do Canadá Homestay Internacional
em: www.canadahomestaynetwork.ca

Inscreva-se agora
1. Entre no website www.international.rdcrs.ca
2. Clique no botão Inscreva-se Agora (Apply Now).
3. Clique no processo de inscrição. A tela irá mostrar passo-a-passo o processo de inscrição.
4. Vá para o Passo 1 (Step1) e clique no link para preencher a inscrição, se você precisar de alguma
assistência clique no link para usar o Guia de Utilização (Use Guide).
5. Escaneie os documentos pedidos no registro do formulário online.
6. Clique no link para a Inscrição do Formulário do Homestay (Homestay Application Form) se você
precisar.
7. Assim que a Inscrição for aceita, nós enviamos uma carta oficial de aceitação para iniciar o
processo do visto de estudante do Consulado Canadense do seu país de origem.

Nossos Parceiros

www.international.rdcrs.ca
@studyatrdcrs
#studyatrdcrs

