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 Estudantes do Programa Internacional de Estudantes Orientação 

Este guia de orientação vai lhe fornecer informações para que melhores decisões sejam tomadas durante sua 
participação no Programa Ganhe o Mundo. 

    PARTE A 
 FAMÍLIAS HOSPEDEIRAS – AMBIENTE SEGURO E AMIGÁVEL

 Estudantes serão alocados em famílias acolhedoras e seguras

 Ambiente confortável para praticar inglês

 Quarto privativo e 3 refeições ao dia

 Tempo de banho em torno dos 10min, respeitando as necessidades da família

 Todas as famílias são diferentes. Respeite essas diferenças.

 SEU PAPEL COMO UM MEMBRO DA FAMÍLIA
 Esperamos que você se torne um membro da família

 Dedique tempo à sua família todos os dias

 Mantenha o quarto limpo, prepare algumas refeições, lave os pratos, mantenha suas coisas organizadas e cuide de sua

roupa suja

 Outras tarefas de casa são parte da experiência de intercâmbio no exterior

 Fale inglês com sua família hospedeira e amigos no exterior

 Trate todos de forma gentil e respeitosa

 Siga as regras da família hospedeira

 TOQUE DE RECOLHER
 Respeite as regras da família em relação ao toque de recolher (retornar para casa). O horário mais comum para estar

de volta em casa é às 22h em dias de semana e 0h em finais de semana, no máximo. Caso a família decida por um

horário diferente, siga o que disserem.

 Caso algum problema ou imprevisto aconteça, ligue para a família hospedeira.

 PLANEJAMENTO SOCIAL
 Comunicação é muito importante. Sempre avise à família hospedeira das suas atividades com antecedência, deixando

claro onde você estará e com quem.

 Caso mude seus planos, avise por telefone.

 Famílias hospedeiras podem limitar o tempo das suas atividades sociais

 Antes de convidar amigos pra sua casa, peça para a sua família hospedeira

 TELEFONES & COMPUTADORES
 Use Whatsapp, Skype ou um chip de telefone para suas ligações para o Brasil

 Estudantes são responsáveis por todos os custos das ligações de longa distância. A família hospedeira NÃO PODE

assinar contratos de planos telefônicos pra você.

 Só acesse sites apropriados na internet

 Respeite as regras da família para o uso do telefone e do computador

 Não demore nas suas ligações e no uso da internet

 Não faça o download de nenhum arquivo no computador da família sem a permissão deles
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 RELIGIÃO/GÊNERO
 Respeite as crenças das outras pessoas

 Respeite o gênero das outras pessoas

 PROBLEMAS E MUDANÇAS DE FAMÍLIA
 Primeiramente se pergunte: “O que posso fazer para me adaptar?” e pense em formas de fazer com que tudo se

resolva. Se comunique com a sua família todos os dias, independente de estar triste ou feliz. Eles lhe apoiarão em

qualquer situação.

 Pedidos casuais de mudança de família não serão considerados. Somente pedidos que tenham evidência de algum

problema serão seriamente considerados.

 Se precisar saber algo sobre normas relacionadas com sua família hospedeira, entre em contato com o Programa.

PARTE B 

 FUMAR
 Fumar é estritamente proibido

 Não é permitido fumar na casa da família hospedeira e na maioria dos locais públicos.

 Fumar na propriedade da escola pode ocasionar a expulsão do estudante e a comunicação do ocorrido aos pais

biológicos

 ÁLCOOL E DROGAS ILÍCITAS
 Como um participante do Programa, o estudante não pode beber álcool ou ser associado, de qualquer forma, com

drogas ilícitas ou substâncias maléficas de qualquer natureza.

 Usar identidade falsa é estritamente proibido. Saiba que esse é um crime sério que pode ocasionar sua deportação

do país.

 Estudantes não podem POR RAZÃO NENHUMA entrar em bares, boates, bares de karaokê, lounges e casas onde

álcool seja servido.

 Estudantes são proibidos de entrar em locais que vendem bebidas alcoólicas.

 Violações de qualquer uma dessas regras invalidam seu seguro de saúde e você será expulso do Programa

Internacional. Você poderá ser deportado do Canadá e seus pais de origem terão de arcar com os custos da

deportação.

 LEIS
 TODAS AS LEIS CANADENSES (nacionais, provinciais ou locais) DEVEM SER SEGUIDAS.

 Eu concordo com não comprar, usar ou ter em minha posse (que inclui nas dependências da minha família

hospedeira e nos armários da escola) armas, balas de armas, pistolas de ar, facas ou acessórios de artes marciais.

 Eu concordo em não entrar em brigas, fazer bullying (inclusive bulling digital), insultos raciais ou quaisquer atividades

similares. Concordo em não participar de esportes não regulados (ultimate/de rua/brigas organizadas).

 Eu sempre respeitarei diferenças culturais e entenderei que estou em país multicultural. Eu entendo que a

discriminação baseada em nacionalidade, gênero, política ou religião é ilegal no Canadá.

 TRABALHO DE MEIO-PERÍODO
 A permissão de estudante lhe proíbe de ser empregado para trabalhar em qualquer carga horária sem a permissão

do governo do país.
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 CARTEIRA DE MOTORISTA E DIREÇÃO DE VEÍCULOS
 Estudantes não são permitidos de dirigir nenhum veículo motorizado ou ter aulas de direção.

 Quando estiver em um veículo você deve sempre usar cinto de segurança.

 Tenha muito cuidado ao atravessar a rua. Espere os carros parar antes de entrar na rua. Fique atento que as ruas

ficam escorregadias no inverno.

PARTE C 

 VIAGENS
 Viagens não devem interferir com estudos acadêmicos e devem ser restritas a feriados escolares. Durante a viagem

um adulto acima de 21 anos deve ficar responsável por você.

 Caso queira fazer uma viagem internacional com sua família hospedeira, seus pais biológicos precisam assinar um

Termo de Permissão.

 Viagens dentro da mesma província não precisam de autorização.

 Sua escola não é responsável por você quando você viaja.

 Guarde seu passaporte em local seguro. Não há necessidade de você levá-lo com você. Ao invés disso, leve com

você uma fotocópia do seu passaporte.

 Se você sair do país você é o único responsável pelos documentos de imigração para retornar.

 SEGURO E CARTÃO DE SAÚDE
 Seguro saúde é obrigatório para todos os estudantes.

 Estudantes são responsáveis por revisar a cobertura do seguro e entender o funcionamento dele.

 Qualquer custo é de responsabilidade do estudante.

 Tenha sempre seu seguro/cartão de saúde com você e quando for ao médico avise que possui seguro.

 Notifique seu Programa internacional de qualquer hospitalização, acidentes graves ou doenças.

 Tatuagens e piercings são proibidos sem o consentimento por escrito dos seus pais biológicos, assim como a

concordância da sua família hospedeira. O Programa Internacional não se responsabiliza por quaisquer lesões,

danos ou infecções causadas por essas atividades.

 Estudantes não podem participar de nenhuma atividade que não seja coberta pelo seguro saúde.

 Não participe de atividades que ponham em risco o seu bem-estar.

 FINANÇAS E PASSES DE ÔNIBUS
 Não leve mais do que $20 em seu bolso para a escola

 Você é responsável por cuidar de suas finanças

 Aprenda onde comprar o passe de ônibus

 Tenha dinheiro para um táxi, caso saia à noite

 VESTIMENTA / CLIMA
 Tempo frio pode ser perigoso. Use roupas apropriadas durante os meses de inverno para evitar queimaduras de frio,

de sol e picadas de insetos.

 Você é responsável pela sua roupa e vestimenta apropriada. Ouça sempre os conselhos que sua família hospedeira

lhe der.

 Use protetor solar e repelente de mosquito.
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 ATIVIDADES DO PROGRAMA
 Estudantes são encorajados a participar das atividades agendadas pelo Programa.

PARTE D 

 BOLETIM E FREQUÊNCIA ESCOLAR
 A frequência diária é esperada; seja pontual.

 Use o telefone celular em sala de aula apenas quando o professor permitir. Professores podem tomar seu telefone

caso você não siga as regras.

 Compartilhe com a família hospedeira seu boletim e as datas das reuniões com os pais.

 Não submeta cópias de trabalhos (plágio) de outras pessoas ou de respostas de testes; sua nota será anulada.

 Peça ajuda aos professores sempre que precisar.

 Se você pretende se graduar (ser aprovado nas matérias), você precisa atingir as médias exigidas.

 Durante as aulas não converse, preste atenção no conteúdo, e levante a sua mão caso queira fazer alguma

pergunta (de forma respeitosa). Seja respeitoso com os professores e demais estudantes.

 Faça todas as tarefas e trabalhos de casa no prazo exigido. Utilize seu tempo livre para fazer essas atividades.

 Caso precise de algum esclarecimento ou não concorde com a nota dada pelo professor, fale com ele após a classe

individualmente ou marque um horário após as aulas ou após a escola.

 Entenda simulações de incêndio, evacuação e de segurança.

 Você DEVE finalizar todas as provas antes de retornar ao Brasil, sob pena de perder os créditos acadêmicos.

 NÃO DEIXE NENHUM DINHEIRO OU ÍTEM DE VALOR DESACOMPANHADO (ônibus, sala de aula, cafeteria,

sala dos armários etc).

Data da Reunião de Orientação: ____/____/________   Nome Completo: ________________________ 

Email: __________________________________  Celular: _________________________ 

Número de wtsp: ____________________________________ 

Concordo que estou participando de um programa acadêmico. Entendo que o sucesso da experiência depende da 

frequência assídua às aulas, tarefas de casa e da participação nas atividades escolares e do Programa Internacional. 

Confirmo ter conhecimento que posso ser expulso e deportado, com meus pais no Brasil arcando com os custos, 

caso eu quebre qualquer uma das regras definidas pelo Program. 

Assinatura do estudante:  _______________________________________________________________ 




