INTERNATO PREPARATÓRIO PARA A UNIVERSIDADE

A Bodwell High School é uma escola mista privada no sistema de internato que oferece as séries de 8 a 12
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e a preparação para a universidade. Reconhecida como líder entre os internatos canadenses, a diversidade
da população estudantil da nossa escola torna-a um lugar rico e estimulante para aprender, estudar, jogar e
construir lembranças e amizades para a vida toda. A Bodwell recebe até 600 alunos por ano vindos de mais

Todos os alunos atender 30 horas de aulas academicas de segunda-feira a sexta-feira. Aos Sábados de manhã
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durante o ano. Os alunos que querem melhorar o inglês permanecem com seus
colegas na volta para casa, pois podem concluir anos letivos de uma série e
meia. Durante o estudo focado no Programa de Preparação Acadêmica e Inglês
há intervalos frequentes para avaliar o progresso de cada aluno.
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Aperfeiçoamento de Inglês, Cidadania Global, Oportunidades de Carreira, Esportes e Atividades ao ar Livre,
Multimídia e Teatro. Os estudantes recebem instruções na seleção e registro para os cursos de Sábado no início
de cada semestre/termo, os créditos obtidos serão enchidos no buletin escolar.

A Bodwell está localizada à beira-mar ao norte de Vancouver, com vista para o centro da cidade. O campus
da nossa escola tem piscina coberta, 2 cafeterias, 2 ginásios polivalentes, 2 anfiteatros, sala de música,
biblioteca e quadra de jogos. Nosso Programa de Internato acolhe mais de 500 estudante. Meninos e
meninas vivem em locais separados e recebem cuidados, orientação e supervisão dos nossos dedicados
funcionários durante as 24 horas do dia. Nossos estudantes internos ganham habilidades para a vida
em quatro áreas: Cuidados Pessoais, Habilidades Interpessoais, Planejamento Pessoal e Liderança.
Para proporcionar flexibilidade aos alunos, há três possibilidades de entrada

os alunos atender três horas de aula de Desenvolvimento Pessoal. As aulas são focadas nas seguintes áreas:

Os nossos alunos não só obtêm a fluência em inglês, como também aprendem a definir metas elevadas e a
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manter um desejo profundo de aprender ao longo da vida, o que os beneficiará após o ensino médio e na vida
afora. A Equipe de Orientação Profissional e para a Universidade ajudam os alunos a direcionar suas habilidades e
ambições para as melhores oportunidades de felicidade e sucesso. Através de workshops, apresentações, visitas
ao campus da universidade e relações com o pessoal responsável pela orientação para entrada na universidade,
a equipe orienta os alunos no processo de candidatura à universidade.

PERÍODO DE OUTONO 

PROGRAMAÇÃO

Setembro a Dezembro - 4 Cursos

Os seguintes componentes fazem parte das programações semanais dos alunos na Bodwell.

PERÍODO DE INVERNO 

Oferecemos equipes, clubes, festividades, eventos, passeios e oficinas de habilidades para a vida.

Janeiro a Abril - 4 Cursos

PERÍODO DE VERÃO 
Abril a Julho - 4 Cursos

EXEMPLO DE UMA SEGUNDA-FEIRA

EXEMPLO DE UM SÁBADO

7:00 am

Despertar

8:20 am

Despertar

A Bodwell oferece um Programa de Preparação Acadêmica e Inglês (AEP) que engloba as séries de 8

7:30 am

Café da Manhã

8:50 am

Café da Manhã

a 11. As aulas das séries 8 e 9 são divididas em três níveis de idioma, e as aulas das séries 10 e 11 são

8:15 am

Aulas

9:35 am

Coursos De Sábado

divididas em quatro níveis de idioma. Uma vez cumprido um nível específico de proficiência em inglês,

11:30 am

Almoço

12:50 pm

Almoço

o aluno é promovido para o nível seguinte. Esse sistema continua até que eles atinjam uma proficiência

12:15 pm

Aulas

1:30 pm

Opção I de Atividade Extracurricular

3:30 pm

Lanche/ Clubes e Equipes

3:30 pm

Lanche

5:30 pm

Jantar

6:00 pm

Jantar

7:00 pm

Tempo de Estudo*

7:30 pm

Opção II de Atividade Extracurricular

diploma do ensino médio emitido pelo Ministério da Educação da Colúmbia Britânica, que é reconhecido por

9:30 pm

Aconselhamento de Habilidades Para a Vida

11:00 pm

Tempo pessoal

universidades do mundo todo. Na Bodwell, as classes têm no máximo 24 alunos, sendo 18 a média.

10:30 - 11 pm

Tempo Pessoal/Dormir

11:30 pm

Dormir

que lhes permita obter sucesso no programa de nível acadêmico.

O currículo das séries 8 a 12 da Bodwell contemplam o crescimento acadêmico. Os alunos recebem o

* Leitura, Estudos independentes, Apoio ao curso, Lição de casa
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Uma das melhores maneiras para o aluno reforçar as habilidades para a vida, formar o caráter, ganhar experiência
e contribuir para a comunidade escolar é assumir um papel de liderança formal ou participar de um clube de
voluntariado. Oportunidades de liderança estão disponíveis na área acadêmica, voluntariado, “house system”,
internato, parlamento estudantil e relações globais.

Na chegada à escola, os estudantes são acomodados em uma das seis “casas” aonde estes futuros “cidadões
mundiais” irão aprender os valores de conviver socialmente. Valores comuns para muitas sociedades ao redor do
globo. Eles aprenderão a respeitar a equidade e justiça social, não -violência e resolução pacífica de conflitos,
compreensão intercultural e aceitação, compaixão e serviço aos outros e respeito pela dignidade do indivíduo.
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OS PILARES DA BODWELL |

LEGACY

HARMONY

A ESSÊNCIA DE UMA VIDA BEM-SUCEDIDA

“Ganhando Equilibrio” e a essência de uma vida bem sucedida. Na Bodwell estamos convencidos de que existem pontos fundamentais na
educação, pontos que trabalham unidos para guiar e fortalecer o desenvolvimento do caráter dos jovens. Queremos que os estudantes tenham uma experiência global e equilibrada que oferece uma variedade de programas, eventos e passeios em grupo, fortalecendo o espírito de
equipe e vida saudável.

APRENDA

a se sobressair
através de Inglês
O sólido domínio do
inglês é um trunfo
poderoso. Onde quer
que as viagens e as oportunidades os levem, os
alunos terão a vantagem
do inglês como língua
mundial.

LIBERE

a mente
Acadêmica
Uma mente independente, flexível e treinada para
contemplação profunda é
vital e necessária para
resolver os muitos
problemas enfrentados
no mundo moderno.

VIVER

uma vida ativa
e saudável

CONDUZIR

a uma mudança
positiva

Com oportunidades de

A maior liderança tem a

participação ativa e uma

ver com integridade - ter

base de boa saúde, os

convicção e mostrá-la

alunos podem ampliar

através da ação.

seus próprios limites

Convicções enraizadas no

pessoais em todas as

amor criam uma mudança

áreas de aprendizagem.

positiva.

 604-998-1000 |  office@bodwell.edu
955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P 3S4

OLHAR

para dentro e
para frente
Um “mapa” dos pontos
fortes, interesses, desafios e ambições de cada
um permitirá aos alunos
escolher com confiança
seus caminhos futuros.

   

AMAR

a Terra e uma
aos outros
As motivações que nos
levam a atingir nossos
objetivos devem ser influenciadas pela compaixão
e empatia pelo próximo e
pela apreciação e respeito
pelo meio ambiente.

bodwell.edu

