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Oportunidades
Programa de Inglês no Verão
Programa de Inglês para alunos do Ensino Médio
Um semestre de Inglês para alunos do Ensino Médio
Programa de Intercâmbio Cultural
Programas Customizados
Nós somos a maior instituição com escolas em inglês do Quebec,
atendendo aproximadamente 30 000 estudantes no ensino
fundamental, médio e educação vocacional para adultos.
A instituição leva o nome do Primeiro Ministro do Canadá de
1963-1968, Lester Bowles Pearson, que também recebeu o
Prêmio Nobel da Paz em 1957. Nós temos muito orgulho das
realizações dos nossos alunos e da equipe da nossa rede
formada por 45 escolas do ensino fundamental, 12 do ensino
médio e 6 centros vocacionais para adultos.

Canadá
O Canadá é reconhecido mundialmente como um excelente lugar para se viver, estudar e trabalhar.
Orgulha-se de um maravilhoso padrão de vida em um país onde a riqueza e beleza natural são
insuperáveis. Os canadenses seguem seu papel como mantenedor da paz mundial em relação a
diversos setores assim como mantêm a reputação de uma sociedade receptiva.

Nossos Programas
Oferecemos diferentes opções de programas para atender as diversas necessidades dos nossos
estudantes internacionais. Em cada uma das escolas do ensino médio, oferecemos uma enorme
variedade de atividades curriculares e extra-curriculares. Encorajamos nossos estudantes a participar
das atividades acadêmicas, atléticas, e que desenvolvam o espírito de liderança e governança.
Nossas escolas seguem o currículo estabelecido pelo Ministério da Educação do Quebec. Muitas das
escolas também oferecem o programa de International Baccalaureate. Oferecemos várias técnicas de
aprendizado do idioma inglês para estudantes internacionais. Nós também oferecemos uma extensa
gama de programas vocacionais.

Casas de Família
As casas de família são escolhidas de acordo com o desejo que
as mesmas possuem em receber um estudante internacional e
baseado em suas habilidades em promover um ambiente
seguro, confortável e uma experiência cultural positiva para o
novo membro da família.
Os alunos são colocados com as famílias baseado em seus
interesses e atividades comuns. Como o bem-estar do aluno é
prioridade do Lester B. Pearson School Board, as casas de
família são cuidadosamente analisadas.

As famílias são entrevistadas em casa e escolhidas de acordo
com habilidade e desejo de receber um jovem estudante. A
família providencia cuidado e orientação além do quarto e
refeição para o estudante internacional.

As famílias variam. Algumas têm crianças de diferentes idades, não necessariamente adolescentes, ou
às vezes sem nenhum filho. Pode acontecer de ter outros parentes na casa. Independente do perfil,
haverá sempre um detalhe em comum – o desejo de receber um estudante internacional em seu lar e
de tratá-lo (a) como membro da família.
As casas de família recebem seu novo filho ou filha em todas suas atividades diárias. Eles oferecem
toda a orientação, ajudando os estudantes internacionais a se adaptarem e a entenderem a vida no
Canadá. Acima de tudo, eles querem recebê-los como membro da família. Eles concordam em
receber em seu lar um jovem estudante de outro país e assim ensiná-lo sobre sua própria cultura e
idioma.

