PROGRAMAS ACADÊMICOS

Ensino Médio
O Limestone recebe estudantes internacionais no seu programa de
ensino
médio, que School)
estende-se do 9º ano (14 anos) ao 12º ano (18
(Secondary
anos), e ao final do curso, o aluno recebe o diploma de ensino
médio da província de Ontário. As opções de estudos incluem um
semestre (cinco meses), um ano inteiro (de setembro a junho), e
múltiplos anos para alunos que desejam receber o diploma de
ensino médio da província de Ontário. Estudantes internacionais
são inseridos em salas de aula com estudantes canadenses, fato
que ajuda os alunos a desenvolverem melhor a língua inglesa e os
expõem às expectativas do sistema de educação pública de
Ontário.
1º Semestre – Início de setembro até o fim de janeiro
2º semestre – Início de fevereiro até o fim de junho

Inglês como Segunda Língua
O currículo de Ontário oferece cinco níveis de inglês como
segunda língua que vão do nível A (iniciante) ao nível E
(proficiente). Os alunos precisam demostrar que têm
conhecimento nível “E” em inglês como segunda língua antes de
serem aceitos na matéria de inglês.
É muito comum que alunos internacionais precisem estudar
inglês assim que chegam ao Canadá a fim de que estejam
preparados para o nível de exigência da língua inglesa nas salas
de aula canadenses.

As escolas de Limestone seguem o sistema semestral. Os alunos
geralmente fazem quatro matérias (créditos) por dia em cada
semestre. As aulas começam às 08:30 e terminam às 14:30.

Requisitos para Formatura
Os alunos precisam acumular 30 créditos em matérias no ensino
médio para receberem o diploma de ensino médio da província de
Ontário. Os alunos internacionais que iniciarem seus estudos no
Limestone no 10º ano ou mais tarde receberão créditos
equivalentes aos que eles já tiverem adquirido em seu país de
origem.
Os alunos que planejam frequentar uma universidade canadense
precisam passar, no mínimo, com nível “U” (universidade) em
inglês no 11º ano e no 12º ano. Cursos universitários de
engenharia, administração e ciências exigem nível “U”
(universidade) nos cursos de matemática e ciências. Da mesma
forma, faculdades canadenses exigem nível “C” (faculdade) em
inglês no 11º ano e no 12º ano. (É importante ressaltar que essas
matérias avançadas focalizam no estudo de literatura inglesa e
comunicação, e são muito diferentes de aulas de inglês como
segunda língua). Para ser aceito na matéria de inglês do 11º ano,
alunos precisam comprovar nível “E”* de proficiência em inglês
como segunda língua.
Além de passar na matéria de inglês do 12º ano, todos os alunos
precisam trabalhar 10 horas fazendo serviço voluntário na
comunidade para cada ano estudado no Limestone. Além disso,
eles precisam fazer o Ontario Literacy Test, um teste oferecido pela
província a cada primavera. O resultado desse teste não é levado
em consideração para o processo seletivo de universidades e
faculdades.Para mais informações sobre nossos requisitos para a
formatura,
visite:http://www.limestone.on.ca/Programs/Guidance/Graduation
(site em inglês)

Tabela de Preços 2018-19
Ensino Médio

Ensino
Fundamental
Hospedagem em
Casa de Família

$13,000

1 Ano (de setembro a junho)

$6,500

1 Semestre (5 meses)

$12,100

1 Ano (de setembro a junho)

$6,050

1 Semestre (5 meses)

$800

Por mês

Por favor, visite nosso site para mais informações:
www.studykingston.com/fees-and-refunds.html (site em inglês)

Inscrições

Ensino Fundamental
O Limestone recebe alunos internacionais no ensino fundamental,
que estende-se do jardim de infância (4 anos) ao 8º ano (13 anos).
Os alunos se beneficiam da nossa abordagem de ensino inclusiva e
acolhedora que focaliza no desenvolvimento infantil.
Estudantes internacionais no 7º e no 8º anos tem a opção de morar
em casa de família local. Alunos que estudam entre o jardim de
infância e o 6º ano precisam morar com pais, parentes ou amigos em
Kingston.

Aguardamos ansiosamente sua inscrição. Os formulários de
inscrição estão disponíveis em nosso site:
http://www.studykingston.com/application.html
Alunos interessados em iniciar seus estudos no Limestone em
setembro tem prazo de inscrição até março antecedente. Para quem
quer iniciar em fevereiro (segundo semestre), o prazo de inscrição
vai até novembro do ano anterior.
Recebemos pedidos de inscrição durante todo o ano. Entretanto,
não podemos garantir a obtenção de certas matérias depois dos
prazos acima mencionados.

