Programa
para estudantes
internacionais

A Gray Academy of Jewish Education é a única
instituição judaica que apresenta um programa
para estudantes internacionais na América do
Norte. Ela está localizada no coração do Canadá,
na cidade de Winnipeg.
A nossa escola oferece aos estudantes internacionais cursos
acadêmicos de alto nível, incluindo: linguística, tecnologia,
matemática, ciências humanas, artes, esportes e
cultura judaica.
Os alunos internacionais da Gray Academy têm a chance de
fazer amigos para a vida inteira já que os mesmos se
encontram em um ambiente seguro e amistoso rodeado por
pessoas amigáveis e generosas.
As host families da Gray Academy são famílias judaicas e
canadenses. Por isso oferecem um ambiente enriquecido por
judaísmo e cultura canadense. Os alunos internacionais se
tornam verdadeiros membros das host families já que pode-se
considerá-los como uma “verdadeira” família.

Maiores informações sobre o programa podem ser
encontradas no website www.grayacademy.ca
(clique em “International Students”)
Contatos importantes: Rory Paul (Diretor Geral da escola)
e Lori Binder (Diretora do High School e Coordenadora
do Programa de Estudantes Internacionais)
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Winnipeg, Manitoba, CANADA
Nossa Comunidade. Nossa Família. Nosso Jeito de Viver.

Venha fazer parte da nossa comunidade, nossa família, nosso jeito de viver.

“

”

Ter vindo para a Gray Academy foi uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida.
Essa experiência me permitiu ver o mundo como uma pessoa mais independente e segura.
Josef Bader – Recife, Brasil – Estudante Internacional do Programa de Um Ano. (Graus 10 e 11)

A Gray Academy Oferece:

O Programa Internacional:

• Contato direto com uma comunidade judaica bemestruturada e receptiva
• Altos padrões acadêmicos
• Preparação para o início da carreira universitária
• Tecnologia de ponta nas salas de aula e nos demais
ambientes escolares
• Cursos avançados de matemática, inglês, estudos sociais e
ciências (Advanced Placement)
• Programa de Homestay Families
• 250 estudantes no Ginásio e Ensino Médio
• 90 funcionários
• Entre os diversos programas escolares se destacam os
cursos de: Liderança Judaica (Treinamento de Madrichim),
Debate Público, Aliança entre Canadá e Israel (Partnership
2000), Viagens de esqui e conscientização judaica
entre outros.

• Para alunos que estejam entrando nos Graus 9 ao 12
• Permanência de ano inteiro (Setembro a Junho) ou de meio
ano (Setembro a Janeiro ou Fevereiro a Junho)
• Alunos que se graduam na Gray Academy podem aplicar
para Universidades Norte-Americanas (pondendo variar
quanto as regras de cada universidade)

Essa oportunidade é única, já que o estudante internacional está
constantemente convivendo com o Judaísmo e o Inglês ao mesmo tempo.
Noemi de Mayo – Santiago, Chile – Estudante Internacional do Programa de Meio Ano (Grau 11)

