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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  IINNTTEERRCCÂÂMMBBIIOO  NNOO  CCAANNAADDÁÁ  
  

PERFIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE RED DEER 

 

Nossa Visão:  Uma cultura de respeito, inclusão, cuidado e excelência, onde cada aluno 

seja bem sucedido. 

Nossa Missão: Empenho na busca pela excelência, inspirando e alimentando a 

esperança em cada aluno. 

Nossa Diretriz:  As Escolas Públicas de Red Deer são responsáveis por proporcionar 

aos nossos alunos a oportunidade de adquirir os conhecimentos e as habilidades 

necessárias para que se tornem autoconfiantes, responsáveis, comprometidos e 

membros atuantes da sociedade. 

É nossa responsabilidade proporcionar os programas de estudos que garantirão aos 

alunos alcançar os requisitos de graduação da província, e estar preparados para entrar 

no mercado de trabalho ou seguir com seus estudos em nível universitário. 

Nosso compromisso inicial consiste em prover um conteúdo programático sólido, 

formado por linguagem, artes, matemática, ciências e estudos sociais. Temos a 

responsabilidade adicional de garantir que nossos alunos compreendam seus direitos e 

obrigações de cidadãos, e que tenham as condições físicas e intelectuais, bem como as 

habilidades criativas e a disposição, para buscar o aprendizado ao longo da vida. 

 
VISÃO GERAL 

 

Oferecer o melhor currículo e possibilidades de ensino e aprendizagem, de forma a 

maximizar o potencial de todos os alunos, são responsabilidades e oportunidades  

significativas. 

Muito nos orgulhamos de nossa dedicada e atenciosa equipe.  Nossos professores, 

administradores e pessoal de apoio são comprometidos com o trabalho junto aos alunos 

e seus pais, bem como com nossa comunidade, no sentido de oferecer as melhores 

oportunidades educacionais aos nossos estudantes. 
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As Escolas Públicas de Red Deer já proporcionaram serviços e programas de educação 

de qualidade a mais de 10.500 alunos, do pré-maternal ao Ensino Médio, na cidade de 

Red Deer. Contando com 22 escolas e diversos programas especializados, 

proporcionamos uma vasta gama de ferramentas de apoio e serviços que vão de 

encontro às necessidades de todos os alunos.  Orgulhamo-nos por sermos reconhecidos 

por: 

• Excelência em ensino 

• Apoio aos estudantes 

• Escolas seguras  

• Equipes comprometidas e dedicadas 

• Envolvimento dos pais e da comunidade 

• Responsabilidade fiscal 

INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA:  

No ato da matrícula, favor incluir o histórico escolar atualizado e outras informações da 

escola anterior.  Pedimos, também, que sejam informados os contatos de emergência, 

bem como quaisquer eventuais problemas de saúde que possam vir a afetar o seu filho 

na escola. 

IDADE: Os alunos devem ter entre 15 e 18 anos para frequentar o Ensino Médio. 

TAXAS ESCOLARES: O Conselho Administrativo, com o apoio do Governo da 

Província, vem tomando medidas significativas no sentido de eliminar ou reduzir as 

taxas escolares.  Maiores informações estão disponíveis na escola de sua escolha. 

Apesar de tais ações garantirem que taxas de material e recursos do ensino regular 

não sejam cobradas das famílias, é importante notar que, ainda assim, haverá 

algumas taxas de atividades opcionais e de compras, tais como: viagens, 

programas de natação, livro do ano, uniformes, atividades extracurriculares. 

No ensino médio, será cobrada uma taxa que abrangerá atividades de liderança 

estudantil e transporte. 

Alunos em cursos opcionais também pagarão por projetos de melhoria que estejam 

fora do programa regular. 

MATERIAIS ESCOLARES: As listas de materiais para os alunos estão postadas 

nos sites das escolas.  Os pais são orientados a não comprar materiais antes de 

receberem a lista dos professores. 

TRANSPORTE COLETIVO: Para obter os horários de ônibus e outras informações 

relativas ao transporte, favor acessar:  http://www.rdpsd.ab.ca/StuTrans.php 
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PERFIL DE CADA ESCOLA 

 

HUNTING HILLS HIGH SCHOOL  

 

Em Hunting Hills, estamos construindo o futuro hoje, através de tudo o que fazemos.  

Oferecemos uma incrível seleção de cursos e uma imensa variedade de programas para 

atender às necessidades e aos interesses de todos os alunos. 

 

Oportunidades e resultados excepcionais foram obtidos através de nossos programas 

acadêmicos, incluindo Linguagem Moderna e Programa de Colocação Avançada.  Com 

os programas de Belas Artes, Educação Física bem como de Carreira e Tecnologia, 

nossos alunos se destacaram no rico ambiente da Hunting Hills. 

 

Iniciativas que incluem programas de Cosmetologia, Excelência Esportiva, Colocação 

Avançada, Conhecimento e Empregabilidade aumentaram as oportunidades em Estágio  

de Aprendizagem Registrado, Dupla Certificação, extensa oferta de cursos de Belas 

Artes, Certificação Internacional, Programa de Orientação de Professores, Acordos de 

Cooperação com escolas na China, México e França.  Convidamos todos a se juntar, 

participar e se comunicar em nossa escola.  Estimulamos todos a se envolver, enquanto 

continuamos a criar a excelência na Hunting Hills. 

 

GATEWAY CHRISTIAN SCHOOL  

 

Baseados nos princípios da Bíblia, nós confirmamos as seguintes características que 

distinguem a Gateway Christian School com relação aos estudantes, currículo, equipe, 

ambiente e comunidade. 

 

1. A Gateway Christian School (GCS) reconhece que cada aluno é uma maravilha criada 

por Deus. Assim, a GCS proporciona a educação que permite que cada aluno se 

empenhe na busca por excelência e desenvolvimento de seus talentos individuais. 

 

2. Cada aluno cresce espiritualmente na GCS, tendo oportunidade de participar de uma 

vida de devoção que promove uma significativa relação com Jesus Cristo, e cresce no 

entendimento de que o caminho apontado pela Bíblia é o melhor caminho para se 

viver. 

 

3. Cada aluno da GCS cresce intelectualmente, sendo capaz de demonstrar 

conhecimento do mundo à sua volta, conhecimento da Bíblia e sua relevância para a 

vida e a aprendizagem, e habilidade para articular a estória Cristã. 

  

4. Cada aluno da GCS cresce socialmente e tem altos padrões de caráter e 

comportamento, enquanto reflete valores consistentes com aqueles da comunidade 

cristã de apoio. 
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5. Cada estudante da GCS cresce com apreço ao seu ser físico, demonstrando cuidado 

com seu corpo, como sendo um templo do Espírito Santo. 

  

6. Cada aluno da GCS cresce emocionalmente, desenvolvendo um senso cada vez 

maior de contribuição com a saúde emocional, responsabilidade e prestação de 

serviço. 

 

LINDSAY THURBER COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL 

A escola Lindsay Thurber Comprehensive High School tem o compromisso de educar 

num ambiente seguro e inclusivo, que acolhe as diversidades dos alunos e garante o 

apoio para que atinjam seu potencial máximo. 

A Lindsay Thurber Comprehensive High School é uma escola recentemente reformada 

que oferece uma ampla variedade de programas e oportunidades para aproximadamente 

1800 alunos do Ensino Médio.  Oferecemos uma das melhores seleções de cursos 

disponíveis na província.  De Imersão em Francês ao Atletismo, de Bacharelado 

Internacional a Conhecimento e Empregabilidade, de Fabricação Avançada a 

Cosmetologia, de Belas Artes ao Empreendedorismo – a Lindsay Thurber é uma escola 

realmente única, com um leque diverso de cursos e programas. 

É importante para nós que o aluno se sinta bem vindo e acolhido na Lindsay Thurber. O 

desenvolvimento do senso de confiança e competência no rumo do aprendizado é o que 

motiva nossas atividades em classe.  Na Lindsay Thurber os alunos são ouvidos, 

honrados e acolhidos. 

O envolvimento no aprendizado e a comunidade escolar andam de braços dados com o 

sucesso. O escopo de atividades em que tomam parte alunos e equipe Lindsay Thurber 

é, de fato, incrível. Entrar para um clube, jogar num time ou participar do nosso 

renomado Grupo de Empreendedorismo Estudantil – suas opções são diversas.  

_______________________________________________________________________ 
 
PARTNER NWSE EM CAMPINAS – Estado de São Paulo 
 

Dirijam-se ao Partner abaixo mencionado para esclarecer dúvidas e obter informações 
sobre como se inscrever nos programas de intercâmbio cultural.  
 

TRADUCENTER – Centro de Línguas e Formação de Tradutores Ltda. 
Prof.ª Dr.ª Jaell Cristina B. F. Fanelli Hugueney 
Diretora Pedagógico-Administrativa 
E-mail: jaell@hugueney.com 
 
NWSE – Northwest Student Exchange 
Partner Campinas 
Rua Barreto Leme, nº. 2543 – Cambuí – 13025-085 – Campinas – SP – Brasil 
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