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POR QUE ESTUDAR COM 
O DISTRITO ESCOLAR DE 
COQUITLAM?
•  Coquitlam é parte da grande Vancouver, que é considerada 

uma das melhores cidades do mundo para se viver
•  Avaliada de forma consistente como um dos melhores 

distritos da província pelo Ministério da Educação de 
Colúmbia Britânica

•  O terceiro maior distrito escolar em Colúmbia Britânica, 
com 31.000 alunos em 70 escolas

• Comunidade segura e afluente
• Tradição de mais de 56 anos de excelência acadêmica
•  Escolas novas e com alta tecnologia propiciam instalações 

modernas e conectividade global
•  Um grande número de bolsas de estudos concedidas pela 

província anualmente
•  Diploma de ensino médio reconhecido por todas as 

universidades do Canadá e dos Estados Unidos
•  A grande maioria dos alunos internacionais formandos 

da Coquitlam dão continuidade a seus estudos em uma 
faculdade ou universidade

• 97% de índice de conclusão

45 Escolas Primárias 
14 Escolas de Enisno Fundamental
11 Escolas de Ensino Médio 
70 Escolas no Total

COMUNIDADE DE COQUITLAM

O Distrito Escolar Nº 43 (Coquitlam) é o terceiro maior distrito 
escolar público na
Província de Colúmbia Britânica, Canadá, com 31.000 
alunos em 70 escolas. O distrito escolar compreende as 
cidades de Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody, e as 
vilas de Anmore e Belcarra. O população total da área 
de Tri-Cities é de 218.000 pessoas, espalhadas por 200 
quilômetros quadrados. Ficamos a apenas 30 minutos do 
centro de Vancouver, de carro ou Sky Train. Duas grandes 
universidades, a Universidade Simon Fraser e a Universidade 
da Colúmbia Britânica, são facilmente acessíveis de 
Coquitlam. O Whistler Mountain, um ski resort de primeira 
classe, local sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, 
fica a menos de 2 horas de carro. Nós desfrutamos de um 
clima ameno com um meio ambiente seguro e um estilo de 
vida afluente. Em meio às montanhas e à beira do Oceano 
Pacífico e do Fraser River, Coquitlam é realmente um cenário 
ideal para estudantes internacionais, com um excelente 
comércio durante todo o ano e restaurantes étnicos. 
Estudantes de todo o mundo são bem vindos para se juntar 
a nós em nossa missão de desenvolver líderes globais ao 
inspirar excelência acadêmica.

Patricia Gartland,
Superintendente Escolar 
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NOSSAS ESCOLAS
Nossas escolas empregam professores certificados pelo 
governo que estão entre os melhores professores do 
mundo. Nós usamos apenas o currículo aprovado pelo 
Ministério da Educação de Colúmbia Britânica. Todas as 
nossas 70 escolas, muitas construídas há poucos anos, se 
orgulham de possuir instalações e tecnologias modernas.
 
Nos lugares onde o inglês é uma segunda língua, professores 
de língua estrangeira treinados e certificados oferecem ajuda 
a nossos alunos internacionais. Além disso, o certificado de 
formatura do ensino médio, ou o “Dogwood Diploma”, é 
reconhecido em todas as universidades do Canadá e dos 
Estados Unidos

ESCOLAS PRIMÁRIAS
As escolas primárias recebem estudantes desde o jardim 
de infância até o 5º ano do sistema de ensino canadense. 
As nossas 45 escolas primárias proporcionam uma base de 
ensino para a vida toda para os jovens estudantes em seus 
anos de formação.

ENSINO FUNDAMENTAL
O ensino fundamental vai da 6º ano ao 8º ano do sistema 
de ensino canadense. As nossas 14 escolas de Ensino 
Fundamental proporcionam a transição do ensino primário 
para o fundamental em um ambiente no qual os alunos 
podem explorar suas opções e se preparar para as 
exigências e demandas do Ensino Médio. 
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ENSINO MÉDIO (ESCOLAS SECUNDÁRIAS)
As escolas de Ensino Médio recebem estudantes do 9º 
ao 12º do sistema de ensino canadense. As nossas 11 
escolas de Ensino Médio estão entre as mais novas e 
mais inovadoras da província, proporcionando programas 
acadêmicos especializados e de excelência, como os 
programas de Alocação Avançados, Imersão de língua 
francesa e o programa de Bacharelado internacional.
 
As escolas de Ensino Médio de Coquitlam também oferecem 
uma grande variedade de cursos e opções como a prática 
de esportes, cursos de arte, teatro e música para os seus 
estudantes. Essas escolas seguras desfrutam de uma relação 
vibrante com toda a comunidade. 

Eu, enquanto canadense, sou grato por 
ter conhecido estudantes de todas as 
partes do mundo e por eles terem aberto 
minha mente para novas experiências e 
ideias.  
DB, Canadá
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COLÉGIO CENTENNIAL SECONDARY
Nome da equipe escolar: Centaurs

O colégio Centennial Secondary foi fundado em 1967, no ano do centenário da 
Confederação Canadense. Em 2016, o colégio Centennial vai inaugurar seu novo 
campus. O modelo da escola atenderá aos padrões mais altos da Certificação LEED 
oferecendo espaços para cursos de culinária, metalurgia, mecânica automotiva e 
carpintaria, além de um anfiteatro ao ar livre com 220 lugares.

 Esta escola possui padrões acadêmicos elevados e tem atingido resultados 
acadêmicos excelentes. Os programas de arte e de esportes são sólidos e as 
oportunidades para o envolvimento e liderança estudantis são abundantes. 
Programas especiais como o de artes culinárias, mecânica automotiva, estudos 
experimentais e o Hockey Academy são alguns dos destaques desta excelente escola 
de Ensino Médio.

Eu acho que o Canadá é um destino popular entre estudantes de intercâmbio porque 
a educação aqui é uma das melhores do mundo.  Além disso, o clima aqui é muito 
diferente do que se tem no Brasil, o que atrai muitas pessoas.   A população também 
é diferente; as pessoas aqui estão, de algum modo, mais abertas a diferenças e 
novas culturas, o que facilita bastante a imersão no estilo de vida 
canadense.  Para mim, o fator decisivo para eu ter vindo para o 
Canadá foi o fato de que, pela primeira vez na vida, eu poderia ter 
algum nível de independência.  Eu teria a oportunidade de praticar 
o meu inglês e meus conhecimentos sobre a vida no dia a dia; era 
uma oportunidade única de crescimento pessoal. 
Henrique Costa E Silva, estudante brasileiro do 12º ano no 
sistema de ensino canadense



LIBERDADE COM 
RESPONSABILIDADE

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
Preparando hoje os líderes de amanhã 
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COLÉGIO DR. CHARLES BEST SECONDARY
Nome da equipe escolar: Blue Devils

O colégio Dr. Charles Best Secondary se orgulha de sua história de cuidado, excelência 
e sucesso em seus esforços para cumprir sua missão de inclusividade, educação e 
inspiração.

Os programas acadêmicos obrigatórios, bem como os extracurriculares, possuem uma 
variedade impressionante que vai desde física e direito, até teatro e voleibol. Na sala 
de aula, os alunos estão entre aqueles com melhor desempenho em todo o distrito; 
fora dela, os alunos se destacam em áreas como música, artes visuais e cênicas, e nos 
esportes.

Com sua tradição de excelência, compromisso com a inclusividade, ofertas curriculares 
e extracurriculares variadas, equipe dedicada de profissionais, atendimento individual 
aos estudantes, e um histórico de sucesso e dedicação à comunidade, não é nenhuma 
surpresa dizerem que o Colégio Dr. Charles Best Secondary permite que você “descubra 
o melhor de si.”

Quando eu vim para o Canadá, ainda com dezesseis anos, eu não falava inglês muito 
bem. Aprender uma segunda língua foi realmente difícil. Em meu primeiro ano no 
colégio Dr. Charles Best Secondary, o conselheiro me ajudou durante meus cursos e me 
manteve motivado. Eu participei de várias atividades escolares, como o Clube do Anuário 
e do Clube Multicultural, e eu trabalhei como um tutor pessoal dos colegas.
Após terminar o ensino médio, eu continuei meus estudos na Universidade Simon 
Fraser, e completei minha graduação em Linguística, me 
especializando no aprendizado de língua estrangeira. No campus, 
eu me envolvi em várias atividades culturais, educacionais e sociais. 
Realmente é um colégio onde eu fiz vários amigos vindos de todo 
o mundo. Após me formar na Universidade Simon Fraser, eu voltei 
para a Coreia e comecei a trabalhar como intérprete e assistente do 
embaixador da República do Azerbaijão. 
Esther Hyunjae Jang, Coreia do Sul



BOM,  
MELHOR,  

AINDA MELHOR

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
Preparando hoje os líderes de amanhã 
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COLÉGIO GLENEAGLE SECONDARY
Nome da equipe escolar: Talons

As instalações de Gleneagle incluem uma área de uso comum conceito para os 
estudantes, um grande campo multiuso ao ar livre, um ginásio, equipamentos e 
sala de musculações modernos, uma piscina ao ar livre e o Centro Aquático no 
Centro da Cidade nas próximidades. As especialidades do programa incluem um 
programa de Nivelamento compreensivo com Honras/Avançado, o jornal estudantil 
ganhador de prêmios, o “The Edge”, e o privilegiado programa do distrito, o 
“TALONS”.
 
No passado, esse colégio foi escolhido o “Melhor Colégio Completo” pela 
Associação de Esportes Escolares de Colúmbia Britânica. O colégio é conhecido 
em todo o distrito pela excelência demonstrada pelos seus estudantes nas artes 
visuais e cênicas, o que dá aos estudantes uma ótima chance de vivenciar uma 
experiência completa.

Meu nome é Takemasa Oyama.  Eu fui um estudante internacional no colégio 
Gleneagle Secondary School.   Várias pessoas não conheciam nada sobre meu 
país além animês e sushi.  Quando as pessoas começaram a me perguntar 
sobre a história e cultura do Japão, eu me dei conta que tinha a oportunidade de 
compartilhar meu entusiasmo e conhecimento sobre o Japão, então eu criei um 
Clube de Cultura Japonesa.   Um grupo de estudantes interessados se juntava uma 
vez por semana para celebrar o Japão e multiculturalismo.  A 
primeira coisa que fizemos foi estabelecer uma escola irmã no 
Japão.   Caso você seja um estudante internacional, eu acredito 
que você pode trazer seu amor e conhecimento sobre seu 
país e também aprender sobre o Canadá, e se tornar uma 
pessoa global.  O que eu mais aprendi aqui foi o quanto o 
multiculturalismo pode ser bonito e forte.   
Takemasa Oyama, Japão



SEJA A MUDANÇA

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
Preparando hoje os líderes de amanhã 
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COLÉGIO HERITAGE WOODS SECONDARY
Nome da equipe escolar: Kodiaks

O colégio Heritage Woods Secondary tem uma reputação de desempenho de primeira 
classe em méritos acadêmicos, artes, atléticos e serviços comunitários. Em meio a um 
cenário de floresta urbana em Port Moody, todas as salas de aula possuem acesso à 
luz natural, e o colégio se orgulha de seu teatro profissional com 325 assentos e um 
complexo esportivo completo.
 
Existem seis laboratórios de informática onde os estudantes podem trabalhar. Dois 
deles dedicados para uso geral, um para criação de filmes e animações, um para 
fotografia, um para computação e um para ensino de informática. Avanços tecnológicos 
incluindo rede sem fio, projetores LCD nas salas de aula e computadores portáteis que 
permitem que os estudantes e funcionários usem a tecnologia para melhorar suas 
experiências de aprendizado em todas as áreas curriculares.
 
O colégio Heritage Woods Secondary é conhecido por seu programa de esportes e 
ganhou várias insígnias do Campeonato Fraser Valley, assim como uma insígnia da 
província em hockey no gelo e em snowboard.

Fico extremamente contente por tido essa experiência no sistema de ensino 
canadense, já que ele me proporcionou várias opções e oportunidades diferentes. 
No fim das contas, me dei conta que amo filmes mais do que qualquer outra coisa, 
especialmente por ter tido um ótimo professor que sempre nos 
insentivava a ir mais longe, e estabelecia níveis altos para os 
estudantes do colégio Heritage Woods.
Hoje em dia, já produzi 15 curtas diferentes, dos quais me 
orgulho, e tenho 5 projetos em andamento. No outono, eu 
começarei meu primeiro ano no programa de cinema da 
Universidade Simon Fraser.  
Dasha Boichenko, Rússia



ABRINDO OS CORAÇÕES 
E MENTES DE NOSSOS 

ESTUDANTES PARA O MUNDO

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
Preparando hoje os líderes de amanhã 
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COLÉGIO PINETREE SECONDARY
Nome da equipe escolar: Timberwolves

Localizada em frente ao Lafarge Park, Pinetree é única pelo fato de compartilhar suas 
instalações com Coquitlam Parks e Serviços de Lazer, e com o campus David Lam 
da Douglas College. Essa parceria tripla possibilitou que todos se beneficiassem da 
criação de instalações de educação física excepcionais.
 
Pinetree oferece oportunidades de alocação avançadas aos estudantes,
assim como um grande número de programas eletivos emocionantes, e, com 
frequência, únicos. Eles incluem um conjunto completo de cursos de artes, tecnologia 
da informação, educação empresarial, economia doméstica e um programa único de 
mídia digital.

O colégio se orgulha de seus programas de belas artes e artes cênicas, assim como 
de sua agenda de atletismo completa. O programa “intramural” da hora do almoço 
é excepcional; as possibilidades de cursos vão de jogos de tabuleiro, caminhadas e 
clubes ao ar livre, a clubes de computação de tecnologia.

Eu vim para o Canadá em fevereiro e estou me divertindo muito aqui. O colégio 
tem bons estudantes e professores excelentes, além de um ótimo campo. Estou 
cursando Matemática 11, uma língua estrangeira, Educação Física e Ciências 10. 
Na aula de Educação Física nós jogamos boliche, golf, patinamos no gelo e fazemos 
várias outras coisas divertidas que não podemos fazer nas aulas de Educação 
Física no Japão. Minha professora favorita é a senhora Wong, minha professora 
de língua estrangeira. A maneira que ela ensina é muito boa, e é bem fácil de 
entender o que  
ela diz. Graças a ela meu inglês está melhorando. Além disso, 
ela é muito cuidadosa com os estudantes internacionais como 
eu. Ela é um professora incrível. Matemática e Ciências são um 
pouco difíceis, mas eu acho que é mais fácil do que no Japão. Eu 
jogo baseball na Coquitlam Little League e estou me divertindo 
muito lá também. Eu tenho aulas de práticas esportivas 
praticamente todos os dias depois da aula.  
YS, Japão 



ACEITANDO DESAFIOS  
JUNTOS

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
Preparando hoje os líderes de amanhã 
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COLÉGIO PORT MOODY SECONDARY
Nome da equipe escolar: Moody Blues

O colégio Port Moody Secondary oferece dois ginásios com equipamentos modernos, 
um treinamento de musculação extensivo e uma área de ginástica, salas de música 
grandes e bem equipadas, uma área com um campo multiuso ao ar livre e uma área de 
uso comum multifuncional conceito para os estudantes.
 
O colégio Port Moody Secondary é respeitado por seus méritos acadêmicos, por seus 
programas de artes visuais, cênicas e práticas, e por seus programas de atletismo. Um 
passeio ao redor do campus vai comprovar a sua aparência atraente, e a Parade da 
Fama ilustra os numerosos sucessos dos estudantes atuais dos formandos. Enquanto 
colégio inclusivo, é conhecido por seu Bacharelado Internacional, Programa de Alocação 
Avançado, e programas de planejamento de carreira.

Estou estudando no Canadá há um ano e meio. Eu sou um estudante internacional 
deDalian, China. 
Eu vivi vários momentos inesquecíveis no Distrito Escolar de Coquitlam. Eu sou um 
aluno nota A, gosto de fazer trabalho voluntário como tutor na Biblioteca Central 
de Coquitlam, gosto de jogar tênis na quadra People e amo 
socializar com os meus amigos de todo o mundo. Recentemente 
fiquei em primeiro lugar no Concurso Canadense de Matenática 
Intermediária e Sênior em Coquitlam – Divisão Intermediária.
Estou me acostumando ao sistema escolar e à vida nessa cidade 
fantástica, com ótimas relações, com professores responsáveis e 
com amigos!!! 
George Wang, China



TRADIÇÃO EM EXCELÊNCIA

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
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COLÉGIO RIVERSIDE SECONDARY
Nome da equipe escolar: Rapids

O Riverside é conhecido em toda a província como um colégio líder em tecnologia. O 
colégio tem um programa acadêmico sólido que inclui Alocação
Avançada e cursos com Honras, e oferece aos estudantes um amplo e diverso conjunto 
de oportunidades.
 
O colégio Riverside tem um programa extracurricular bem sucedido. Os estudantes 
pode escolher entre uma ampla variedade de clubes, oportunidades de liderança e 
equipes de atletismo oferecidas durante todo o ano letivo, e nós encorajamos todos 
os nossos estudantes a participar das opções disponíveis para eles. O programa de 
atletismo do colégio Riverside vem apresentando equipes à altura de campeonatos 
da província em uma variedade de esportes, e oferece oportunidades para que os 
estudantes participem de um grande número de equipes a cada ano. O colégio Riverside 
também tem mais de vinte clubes planejados para atender aos interesses de todos os 
estudantes, e oferece oportunidades de liderança estudantil tanto curriculares quanto 
co-curriculares.

O Canadá é um país lindo. Minha experiência em Coquitlam foi realmente boa, eu 
me diverti de verdade em meu colégio com meus amigos e 
professores. Eles sempre me ajudavam quando eu precisava, 
sempre me perguntavam se eu tinha alguma dificuldade com a 
tarefa ou com o dever de casa, e suas explicações eram muito 
boas. Eu participei da equipe de basquete e gostei muito. Não 
sou muito bom jogando basquete, mas de ter experiências 
novas.
Carlos, México



EXPANDINDO OS HORIZONTES 
DE OPORTUNIDADES

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - 
Preparando hoje os líderes de amanhã 
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COLÉGIO TERRY FOX SECONDARY
Nome da equipe escolar: Ravens

Os estudantes e funcionários do colégio Terry Fox Secondary ficam profundamente 
honrados por se identificarem com os ideias e cuidado com o próximo que eram 
demonstrados pelo próprio Terry Fox. O colégio Terry Fox Secondary oferece um 
programa compreensivo de cursos que abrem caminho para a graduação em várias 
especialidades, incluindo Alocação Avançada, educação empresarial, teatro, tecnologia, 
educação, economia doméstica, música, artes visuais, ciências da computação, educação 
física e dois programas para aprendizes: técnico em serviço automotivo e carpintaria. 
Esses programas estabelecem um desafio para o estudantes e permite que eles se 
especializem e se superem em suas áreas de interesse. 
O colégio Terry Fox também oferece a seus estudantes suporte informatizado atualizado 
para suas atividades de aprendizado. O Centro de Aprendizagem, o Programa de 
Desenvolvimento de Habilidades, O Centro de Carreiras e as oportunidades on-line 
oferecem serviços extras para os estudantes que precisem de assistência. 

Sophia ficou em primeiro lugar no Torneio de Debates e Discursos para convidados 
de Stanford em 2016. Ela também ficou entre os primeiros 32 colocados no Torneio 
do Ensino Médio para convidados de Harvard High em 2015.

“Eu vim para o Canadá quando estava na 2 série e minha experiência aqui desde 
então tem sido excelente. As pessoas aqui são ótimas e os funcionários nos colégios 
que eu frequentei não era apenas bem informados, mas também me apoiavam em 
tudo que eu decidia fazer. Uma das melhores qualidades dos colégios do Distrito 
Escolar 43 é o fato de que os conselheiros e professores todos me apoiam em todas 
as coisas que eu faço, e nunca falham em me ajudar da melhor maneira que podem. 
Eu senti essa compaixão e apoio especialmente no colégio Terry Fox Secondary, o 
colégio que eu frequento atualmente. O senhor Chambers, meu conselheiro, me 
apoiou em vários momentos, desde minha classificação no  
Torneio de Discurso local a minhas inscrições para a 
universidade.

Eu acredito que esta atmosfera amigável e este excelente 
sistema onde existe tanto apoio me incentivaram a me tornar o 
estudante confiante e determinado que eu sou hoje em dia.
Moon Young (Sophia) Kim, Coreia



NÓS BUSCAMOS A 
EXCELÊNCIA
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O colégio Banting oferece um complemento completo de matérias de exploração, um 
pragrama de banda e coral e uma variedade de atividades atléticas. No colégio Banting, o 
envolvimento estudantil é único; existem vários clubes, oportunidades de liderança e os 
programas escolares de antes e depois.

O colégio Citadel Middle School oferece um ambiente de aprendizagem positivo e 
atencioso que enfatiza um alto nível acadêmico. O colégio Citadel encoraja e oferece
oportunidades para o crescimento dos estudantes através de uma grande variedade 
de experiências curriculares e atividades escolares, e os apoia no que diz respeito ao 
desenvolvimento de responsabilidade pessoal por seu trabalho e comportamento.

O colégio Como Lake é conhecido por sua variedade de clubes, atividades e programas 
escolares. Os estudantes também podem participar de qualquer equipe esportiva; 
vôleibol, cross country, hóquei sobre grama, natação, basquete, luta greco-romana, 
atletismo, rúgbi e badminton. 

O colégio Eagle Mountain Middle, localizado acima do colégio Heritage Mountain 
Secondary, atende Port Moody e Anmore. Esse colégio foi projetado tendo em mente o 
aprendizado interativo. O colégio oferece espaço aberto para colaboração e um pátio 
comum que conecta as áreas de projetos diferentes e que é cheio de luz natural para 
criar um ambiente confortável.

COLÉGIO BANTING MIDDLE

COLÉGIO COMO LAKE MIDDLE

COLÉGIO CITADEL MIDDLE

COLÉGIO EAGLE MOUNTAIN 
MIDDLE
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COLÉGIO HILLCREST MIDDLE

COLÉGIO MAILLARD MIDDLE

COLÉGIO KWAYHQUITLUM MIDDLE

O colégio Hillcrest Middle tem compromisso com o oferecimento de oportunidades 
educacionais que encoragem os estudantes a se tornarem aprendizes responsáveis 
para toda a vida, academicamente, socialmente, individualmente e cooperativamente. O 
colégio Hillcrest oferece uma variedade de clubes, explorações, atletismo, enriquecimento 
musical e liderança estudantil.

O Kwayhquitlam, um colégio de imersão de língua francesa, oferece a todos os estudantes 
a possibilidade de completar o currículo prescrito em Colúmbia Britânica e aprender 
francês ao mesmo tempo. Com sua grande variedade de programas e clubes, os 
estudantes terão a oportunidade de se envolver.

O Maillard Middle é um colégio de imersão dupla em inglês e francês. Isso permite que 
os estudantes façam as aulas principais na língua de sua escolha. Existe uma grande 
variedade de experiências curriculares e atividades escolares, como artes domésticas, 
música, educação tecnológica, alfabetização digital e liderança.

ENSINO FUNDAMENTAL - 
Transição para Cidadões Globais
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COLÉGIO MAPLE CREEK MIDDLE

COLÉGIO MINNEKHADA 
MIDDLE

COLÉGIO MOODY MIDDLE

COLÉGIO MONTGOMERY MIDDLE

Minnekhada is known for the academic opportunities they offer students through 
school wide public speaking, the student literacy conference, challenge classes, 
EAL program, advanced math classes, an integrated Student Services department 
and the school wide Literacy focus.

Montgomery Middle has comprehensive academic, exploration, and activity
programs. It offers a myriad of activities, both during and after the
school day. With its extensive co-curricular, intramural, and school-wide activity
programs,”Monty” is very successful at encouraging a sense of belonging which
fosters an unexpected level of participation among its students.

At Ecole Moody Middle School of the Arts, students integrate the arts into
learning: drama, dance, digital arts, media arts, visual arts, music, and technical
arts. This French Immersion school develops digital citizenship as students learn
to access, process and produce information using a variety of creative platforms.

Nestled in a beautiful forest bordered by Maple Creek and Coquitlam River and 
only 100 metres from Westwood Elementary School, Maple Creek Middle School 
offers a comprehensive academic program along with a variety of exploratory 
courses and extra opportunities such as music, clubs, leadership and athletics. 
Our school believes that all students can succeed by striving to provide a caring, 
cooperative and safe environment where students will be trained to be lifelong 
learners preparing them to thrive in a diverse world.
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ENSINO FUNDAMENTAL - 
Transição para Cidadões Globais

COLÉGIO PITT RIVER MIDDLE

COLÉGIO SUMMIT MIDDLE

COLÉGIO SCOTT CREEK MIDDLE
Located at the base of Westwood Plateau, Scott Creek Middle provides a
stimulating and challenging academic and exploration curricula. Scott Creek has
a variety of athletics and clubs. The mountain bike and outdoor club designs and
builds trails for all mountain biking, orienteering, and curricular use.

Summit Middle offers rich academic and explorations programming in
conjunction with varied extracurricular opportunities such as athletics, band,
and leadership. The Summit Middle music program includes three large concert
bands, a jazz band, and music explorations classes.

Pitt River, located in Port Coquitlam, has the unique privilege of being the 
only “Community” middle school. This allows them to provide a variety of after 
school programs for kids and adults in the community. They offer a variety of 
extracurricular opportunities such as athletics, band, and leadership.



28 www.internationaled.com28 www.internationaled.com

Colégio Alderson Elementary

Colégio Anmore Elementary

Colégio Aspenwood Elementary

Colégio Baker Drive Elementary

Colégio Birchland Elementary

Colégio Blakeburn Elementary

Colégio Bramblewood Elementary

Colégio Cape Horn Elementary

Colégio Castle Park Elementary

Colégio Cedar Drive Elementary

Colégio Central Elementary

Coquitlam River

Colégio Eagle Ridge Elementary

Colégio Glen Elementary

Colégio Glenayre Elementary

Colégio Hampton Park Elementary

Colégio Harbour View Elementary

Colégio Hazel Trembath Elementary

Colégio Heritage Mountain Elementary

Colégio Irvine Elementary

Colégio James Park Elementary

Colégio Kilmer Elementary

Colégio Leigh Elementary

Colégio Lord Baden-Powell Elementary

Colégio Mary Hill Elementary

Colégio Meadowbrook Elementary

Colégio Miller Park Elementary

Colégio Moody Elementary

Colégio Mountain Meadows Elementary

Colégio Mountainview Elementary

Colégio Mundy Road Elementary

Colégio Nestor Elementary

Colégio Panorama Heights Elementary

Colégio Parkland Elementary

Colégio Pinetree Way Elementary

Colégio Pleasantside Elementary

Colégio Porter Elementary

R.C. Colégio MacDonald Elementary

Colégio Ranch Park Elementary

Colégio Riverview Park Elementary

Colégio Rochester Elementary

Colégio Roy Stibbs Elementary

Colégio Seaview Elementary

Colégio Walton Elementary

Colégio Westwood Elementary

OS ANOS DE FORMAÇÃO
Nosso distrito tem 45 colégios e ensino primário, atendendo estudantes desde o jardim 
da infância até o 5º ano. Para a maior parte dos estudantes, esses primeiros anos de 
formação fornece uma base para uma vida de aprendizado.



ESCOLAS PRIMÁRIAS -  
Os anos de formação
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PROGRAMAS
Existem várias opções de programas disponíveis para Estudantes 
Internacionais durante todo o ano letivo Escolas de Coquitlam. 

Eles incluem programas de um semestre (cinco meses) e programas de 
um ano inteiro (dez meses) nos quais os estudantes são integrados em 
turmas canadenses regulares.

As opções de verão incluem um programa de Língua Estrangeira/
Cultura durante julho e agosto. O programa consiste em aulas de língua 
estrangeira durante a manhã e atividades culturais durante a tarde. Isso 
permite que os estudantes coloquem em uso suas habilidades recém 
adquiridas de inglês em uma situação ativa.

O currículo da província de Colúmbia Britânica consiste em canalisar os 
principais cursos: inglês, estudos sociais,

matemática, biologia, química, física, belas artes, e estudos e tecnologia 
e planos de carreira.

Além do currículo principal, os estudantes podem eleger outras opções 
dentre vários cursos eletivos para criar um programa único que seja 
condizente com as exigências de sua graduação e seus objetivos para 
o futuro. 

Bacharelado Internacional e Alocação Avançada (AP) Os programas são 
oferecidos em algumas escolas para estudantes que desejem por suas 
habilidades acadêmicas à prova.

O Dogwood Diploma de Colúmbia Britânica concedido aos estudantes 
que se formam no 12º ano é reconhecido em todo o Canadá, nos 
Estados Unidos e em todo o mundo como meio de entrada em 
universidades.

Programa de um ano completo:
Níveis Primário e Fundamental
Dez meses - de setembro a junho

Programa de meio ano:
Níveis Primário e Fundamental
Seis meses - datas de início em setembro ou janeiro
 
Nível Fundamental
Cinco meses - datas de início em setembro ou fevereiro

Programas de curta duração
Programas intensivos de língua estrangeira de verão e inverno 
Verão: Julho e agosto 
Programas semanais disponíveis em opções de 1 a 8 semanas 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

4º PASSO
Ao chegar em Coquitlam, os estudantes devem 

comparecer ao Escritório de Educação Internacional 
com o passaporte e com o visto de estudante para 

ativar a cobertura do seguro de saúde.

3º PASSO
Os inscritos que forem aceitos recebem sua 
Carta de Aceite, para ser usada no pedido do 

visto de estudante.

2º PASSO
Os estudantes inscritos recebem sua Carta de 

Oferta.   
Envie os documentos de custódia e de 

matrícula.

1º PASSO
Envie o formulário de inscrição, taxa de 

inscrição, uma cópia de seu passaporte e as 
cópias oficiais de sua aprovação.



PROGRAMAS -  
Excelência Acadêmica que inspira
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A ideia de mandar minha filha para estudar no exterior me ocorreu pela primeira 
vez quando ela participou de uma viagem escolar para o Canadá. Minha filha, Saki, 
começou seus estudos no Distrito Escolar de Coquitlam.
Ela me disse que os estudantes do colégio Gleneagle Secondary School estudam 
muito e que os professores realmente se importam com cada um dos estudantes. De 
acordo com ela, a relação entre cada um dos estudantes e o professor sempre foi a  
melhor possível, pois os estudantes criavam um vínculo com os 
professores em todas as aulas. Você jamais conheceria esse tipo 
de educação no Japão.
Durante a cerimônia de formatura, os professores, os estudantes 
e os pais todos celebraram o sucesso das crianças.  Eu me senti 
com muita sorte por estar em meia àquelas pessoas exultantes.  
Muito obrigada, Canadá! 
Senhora Takenawa (mãe)

ESTADIA EM CASA DE FAMÍLIA

A estadia em casa de família no Distrito Escolar de Coquitlam é mais do 
que apenas alimentação e hospedagem – é uma chance de participar 
de todos os aspectos da vida em família. Nós acreditamos que nossos 
estudantes sentirão que realmente têm uma “casa longe de casa”. A 
estadia em casa de família inclui alojamento e alimentação com um quarto 
individual em um casa de família. (Nota: Estudantes do ensino primário 
devem morar com um dos pais durante programas de longa duração.)
 
Existem muitas famílias na área de Coquitlam que estão ansiosas para 
receber você como parte da família enquanto você estuda no Distrito 
Escolar 43. Para ser alocado, você pode escolher um dentre os vários 
agentes de estadia em casa de família.
 
Para receber uma lista de agentes de estadia em casa de família na área 
de Coquitlam, entre em contato com nosso escritório.



ESTADIA EM CASA DE FAMÍLIA E 
NOSSAS ESCOLAS – Sua experiência no Canadá
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Welcoming Students From Around The World

Argentina
Australia
Austria
Brazil
Brunei
Canada
China
Columbia
England
Fiji
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Italy
Japan
Kazakhstan 
Kenya
Korea
Kuwait

Macau
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norway
Philippines
Poland
Romania 
Russia
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Tonga
Thailand
Turkey
Vietnam
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America 



GUIDING GLOBAL  
CITIZENS BECOMING TOMORROW’S 

LEADERS
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Elementary Schools
01 Alderson
02 Anmore
71 Aspenwood
05 Baker Drive
06 Birchland
74 Blakeburn
09 Bramblewood
10 Cape Horn
72 Castle Park
11 Cedar Drive
12 Central
13 Coquitlam River
20 Eagle Ridge
18 Glen
19 Glenayre
73 Hampton Park 
21 Harbour View
22 Hazel ‘Itembath
17 Heritage Mountain
27 Irvine
29 James Park
31 Kilmer
33 Leigh

34 Lord-Baden Powell
36 Mary Hill
37 Meadowbrook
38 Miller Park
43 Moody
45 Mountain Meadows
44 Mountain View
46 Mundy Road
47 Nestor
48 Panorama Heights
49 Parkland
50 Pinetree Way
51 Pleasantside
53 Porter Street
54 Ranch Park
23 RC MacDonald
57 Riverview Park
55 Rochester
56 Roy Stibbs
58 Seaview
69 Walton
70 Westwood
 

Middle Schools
93 Banting
102 Citadel
78 Como Lake
24 Hillcrest
108 Kwayhquitlum
81 Maillard
91 Maple Creek
90 Minnekhada 
84 Montgomery 
86 Moody
82 Pitt River
113 Scott Creek
114 Summit

Secondary Schools
76 Centennial
80 Dr. Charles Best
125 Gleneagle
130 Pinetree 
88 Port Moody
132 Riverside
136 Terry Fox
127 Heritage Woods

SCHOOL LOCATIONS
Preparing Tomorrow’s Leaders, Today
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Coquitlam School District
International Education

1100 Winslow Avenue
Coquitlam, British Columbia

Canada V3J 2G3

Telephone: +1 604 936 5769
E-mail: internationaled@sd43.bc.ca

www.internationaled.com
    @coquitlam_inted
    SD43international
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