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A Nova Scotia é uma das dez províncias do
Canadá e está situada na costa leste,
nordeste do continente Norte Americano.
Localizada à 2 horas de voo de Toronto e a
menos de 3 horas de avião de Nova Iorque,
sua população é de aproximadamente 1
milhão de habitantes. É uma das províncias
do Canadá com o clima mais ameno, possui
cidades modernas e vilas movimentadas. Os
visitantes costumam descrever a Nova
Scotia como tranquila, atraente e segura.
Cercada pelo Oceano Atlântico por todos os
lados, ela é famosa por seus frutos do mar e por
suas praias. Em menos de um dia é possível
viajar de um lado da província para o outro e
ainda nunca estar a mais de 56km do oceano! É
uma região costeira com clima similar ao de
Boston e New York, com as quatro estações bem
definidas, no verão a temperatura oscila entre
25º a 32º C e no inverno fica entre -10º a 0ºC.
Reconhecida pelas Nações Unidas por sua
qualidade de vida, seus moradores são muito
amigáveis e prestativos.
Nova Scotia é a "Província da Educação" do país,
contando com aproximadamente 365 escolas, 13
Colleges e 11 Universidades.
O sistema de educação pública da Nova Escócia é
um dos melhores do mundo - 93% dos seus
alunos graduados no programa de high school se
inscrevem para programas de formação superior.

Início de janeiro de 2023
(data a confirmar)

QUANDO É?

Somente 20 vagas 
Inscrições por ordem de chegada.

ONDE É?
Nova Scotia - Canadá

VAGAS



A Nova Scotia International Student Program (NSISP), é uma organização
governamental que oferece a experiência educacional de excelência a
estudantes do mundo todo desde 1997. A Just é considerada uma agência
“ouro” pela NSISP devido ao sucesso dos 15 anos de parceira e 13 anos do
programa School to School. Além do programa do School to school, a NSISP
recebe estudantes internacionais para o Summer Camp (acampamento de
verão) e para programas mais longos como o programa de High school (a partir
de 1 semestre).

SOBRE A NOVA SCOTIA

Visita ao Museu Marítimo do
Atlântico;      
Dia de Compras;      
Esqui e Snowboarding;       
Tour na cidade com os guias
do Anglo 

Visita à Universidade;       
Cinema;        
Curling;        
Passeio de Trenó;     
Tour pela fazenda de Maple.

      e da Just Intercâmbios;

|atividades

*Calendário está sujeito à alterações.   

*|VANTAGENS
Visitar outro país de maneira educativa
por um período de curta duração;      
Imersão em outra cultura - na escola, na
comunidade e com a família
hospedeira;        
Conhecer uma escola em outro idioma
e ter a perspectiva de um sistema
educacional diferente;        
Participar de atividades culturais e de
lazer com segurança e organização;        
Viajar com suporte de guias capacitados
e experientes;       
Fazer novos amigos.



Cada estudante receberá um cronograma das aulas durante a visita que
equilibrará o tempo de convívio do estudante com a família hospedeira e
aulas/atividades na escola. Eventos típicos durante a visita a Nova Scotia
podem incluir: atividades culturais, esportes de inverno, visitas a museus, centros
comerciais, e etc.

NO CANADÁ

A seleção das famílias hospedeiras canadenses será realizada pela
organização do programa juntamente com a escola Canadense,
baseando-se primariamente na capacidade da família em proporcionar um lar
confortável e seguro e vontade da mesma em receber o intercambista, de
forma que possa proporcioná-lo uma experiência cultural positiva.

FAMÍLIA HOSPEDEIRA

A Just promove e organiza todo o programa do School to School em parceria
com a Nova Scotia. Cuidamos das etapas que antecedem a viagem, tais como:
envio das inscrições, pagamentos, emissão de passagem aérea, orientação para o
processo de visto e reunião pré- embarque. Durante a viagem, os estudantes são
assistidos por  um guia da Just e os pais tem acesso ao grupo de WhatsApp
para compartilharem informações. O propósito principal desse programa é a parte
acadêmica, entretanto, a parte cultural e de aprendizado também são importantes
sendo sempre respeitadas as orientações de segurança e bem estar do grupo.

|RESPONSABILIDADES DA JUST

|O QUE ESPERAR?
Acomodação em quarto individual ou duplo com outro intercambista; 
03 refeições diárias sendo o almoço um sanduíche ou wrap;
Acesso às instalações ou serviço de lavanderia; 
Supervisão e monitoramento adequados para o estudante; 
Transporte para a escola e atividades organizadas pelo programa.



Investimento da parte terrestre: CAD$ 2950
Investimento da parte aérea: Passagem aérea São Paulo-Halifax-São Paulo (Valor a confirmar).
Forma de pagamento: Em alguns casos em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito.
Entrada no ato da matrícula: CAD$ 300,00 (Valor não reembolsável) 
Entrega de application: CAD$ 300,00 (Valor não reembolsável) 
Saldo Restante: CAD$ 2350,00
O saldo restante pode ser pago Do Seu Jeito: o pagamento é flexível e poder ser feito no
momento mais adequado para você. Não tem parcelas fixas e nem datas pré-definidas.
O valor será convertido para Reais na data do pagamento efetuado, de acordo com o
câmbio do dia, respeitando a data limite de 31/10/2022.
Ou ainda, o saldo restante pode ser financiado no cartão de crédito ou cheque em até
12x com parcelas fixas em reais, sendo o financiamento sujeito à aprovação de
crédito.
Investimento parte aérea: Passagem aérea – São Paulo – Halifax- São Paulo (Valor do
bloqueio a confirmar).
Forma de pagamento: de acordo com as condições da companhia aérea, geralmente
em 6x no cartão de crédito sem juros.

Prazo para matrícula: 30/03/2022 ou até que as vagas sejam preenchidas
Entrega do dossiê: 30/06/2022
Prazo para quitação: 31/10/2022

investimento e formas de pagamento

Despesas pessoais;
Despesas com processo de
visto canadense; 
Passagem Aérea.

|o que não inclui?|o que inclui?
Frequência em escola hospedeira pelo
período de duas semanas;
Acomodação em casa de família
(quarto individual ou compartilhado);
Café da manhã, lanche e jantar;
Acompanhamento de dois guias
(Professor do Anglo Sorocaba e
representante da JUST);
Serviço ou acesso as instalações de
lavanderia;
Seguro saúde;
Atividades organizadas para o grupo;
Traslado local do aeroporto -
acomodação e acomodação -
aeroporto;
Orientação pré-embarque para pais e
alunos;
Camiseta exclusiva School to School.

VISITE 
NOSSO SITE
Para mais informações acesse:
www.justintercambios.com.br/sts

Escaneie
o código
ao lado.
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