Visão Geral

St. Michaels
University School

Visão Geral
A St. Michaels University School (SMUS) é uma escola mista
independente sem fins lucrativos para alunos em regime externo
(jardim de infância até ao 12.° ano) e interno (8.° ao 12.° ano). A escola
encontra-se situada em Victoria, no Canadá, e tem uma reputação
global de ensino de preparação para a universidade e de formação
de carácter. Vais estudar com alunos canadianos e de 28 países
diferentes num dos melhores programas académicos do Canadá.
Também vais ter oportunidades excecionais nas áreas do atletismo,
arte, liderança, formação cívica e educação ao ar livre.

A nossa missão
A nossa escola procura a excelência em todos nós, com paixão e
compaixão. Somos uma comunidade definida pela procura da
verdade e da bondade, proporcionado uma preparação excecional
para a vida.

A nossa visão
Aprender, liderar, servir.

Os nossos valores
Respeito I Coragem I Honestidade I Serviço
Reconhecemos que a nossa escola se encontra situada
no coração do território de Straits of Salish, uma cultura
viva com os seus próprios rituais, cerimónias e história em
desenvolvimento. Respeitamos os povos Esquimalt, Songhees e
WSÁNEĆ, cujas terras natais partilhamos e que reconhecemos
como vizinhos.

Escola independente
fundada em 1906
Membro do SSAT,
NAIS, TABS,
WBSA, ISABC

População
escolar

212

Junior School

Oportunidades
académicas e
extracurriculares
Junior School
(jardim de infância - 5.° ano)

1.035
210

613

Middle School Senior School

Tamanho
médio das
turmas

Relação de género

17
20%

52% 48%

Percentagem dos alunos que beneficiam de
ajuda financeira e de bolsas de estudos

49 1:6
2,8
Nacionalidades
na escola

Relação de professores
para alunos

milhões de $

Montante de ajuda financeira e bolsas
para funcionários atribuídas a alunos

biblioteca, francês, capacidades digitais, laboratório de
imaginação, espaço de aprendizagem ao ar livre, ensino ao
ar livre, atletismo, desportos recreativos, ginásio, estúdio de
arte com forno, instrumentos de cordas, coro musical ou
de ópera, liderança, clubes, robótica de LEGO.

Middle School
(6.° - 8.° ano)
biblioteca, francês, mandarim, informática, laboratório
de inovação, ensino ao ar livre de exploração, atletismo,
desportos recreativos, estúdio de arte com forno,
instrumentos de cordas, coro musical, banda, banda
de jazz, banda de cerimónias, música, liderança, clubes,
robótica de LEGO.

Senior School
(9.° - 12.° ano)
biblioteca, línguas, robótica, laboratório de inovação,
estudos marinhos, AP program, aprendizagem por
experiência, ensino ao ar livre, atletismo, desportos
recreativos, centro de remo, estúdio de arte com forno,
orquestra, coro musical, banda, banda de jazz, banda
de cerimónias, jazz vocal, música, liderança, viagens de
voluntariado, 65 clubes e concelhos.

Alunos de inglês como língua
estrangeira (9.° - 10.° ano)
Os alunos de inglês como língua estrangeira aprendem
inglês e estudos sociais em pequenos grupos, ensinados
por um especialista dedicado da língua inglesa. Nas
restantes disciplinas, os alunos de inglês como língua
estrangeira são incluídos de modo integral nas turmas
com os colegas que não são alunos de inglês.

Exames de Advanced
Placement

457

Número total de exames
de AP realizados em 2021

Número de alunos que
realizou, pelo menos,
1 exame AP

89

237

AP Scholars da SMUS

Percentagem de
alunos de AP da SMUS
com nota 3, 4 ou 5

95%

Poderás escolher de entre 25 disciplinas de Advanced
Placement (AP). Podes obter créditos para o primeiro ano
em muitas universidades, ao passares exames de AP.
} História da arte

} Física 1

} Biologia

} Física 2

} Cálculo AB

} Física C - Mecânica

} Cálculo BC

} Física C - Eletricidade e
magnetismo

} Química
} Governo e política
comparativa
} Informática A
} Princípios de informática
} Língua inglesa e
redação
} Literatura inglesa e
redação

} Psicologia
} Pesquisa
(parte do AP Capstone)
} Seminário
(parte do AP Capstone)
} Língua e cultura
espanhola
} Estatística

} Geografia humana

} Arte de estúdio
(desenho em 2D,
desenho em 3D,
desenho)

} Macroeconomia

} História mundial

} Ciência do ambiente
} Língua e cultura francesa

Orientação universitária

Arte

Atletismo

Cinco orientadores universitários trabalham individualmente
com todos os alunos do 9.° - 12.° ano, para os ajudar a
guiar através do processo de candidatura à universidade.
Os alunos trabalham em estreita relação com o seu
orientador universitário para encontrar as melhores
instituições de ensino e programas para atingirem os
seus objetivos.

As opções artísticas na Senior School incluem:

Desportos disponíveis na Senior School:

} Conceção e instalação
aplicada em 3D

} Drama e teatro musical

} Badminton

} Arte e escultura

} Bandas de jazz,
concertos e de swing

} Basquetebol

} História da arte

} Instrumentos de cordas

} Coro musical

} Hóquei em campo
(somente feminino)

Destinos universitários

} Escrita criativa

} Produção de vídeo e
fotográfica

Alunos recém graduados da escola estão atualmente
a estudar em algumas da melhores universidades do
mundo, incluindo:

} American Academy
of Dramatic Arts
} Brown University
} Caltech
} Carnegie Mellon
University
} Cornell University
} Harvard University
} New York University

} Northwestern
University
} Pomona College
} Stanford University
} University of California,
Berkeley
} USC Thornton School
of Music

} ETH Zurich
} Hong Kong University
of Science and
Technology
} London School of
Economics
} Royal College of
Surgeons, Irlanda
} Technische
Universiteit Delft
} Tecnológico de
Monterrey

} University of
Cambridge
} University of
Edinburgh
} University of Oxford
} University of New
South Wales
} University of Tokyo
} University of the Arts,
Londres

INTERNACIONAIS

CANADIANAS

} University of Toronto
} University of Victoria
} Western University

AMERICANAS

McGill University
Queen’s University
University of Alberta
University of British
Columbia

}
}
}
}

} Corta-mato

} Golfe

}
}
}
}
}
}
}

Râguebi
Vela
Futebol
Squash
Ténis
Atletismo
Voleibol

} Arte digital

} Remo

Ensino ao ar livre

A SMUS tem também à disposição dos alunos desportos
e atividades atléticas não recreativas, incluindo dança e
yoga.

Frequentar a escola em Vancouver Island proporciona a
possibilidade de experimentar muitas atividades, incluindo
canoagem, vela, surf, caminhadas e campismo.

Clubes e concelhos
65 clubes e concelhos da Senior School, incluindo o clube
de negócios, Pride Alliance, clube de robótica e o clube
intercultural.

Instalações de atletismo
} Quatro campos
} Campos de squash
desportivos de tamanho } Centro de remo num
integral
curso de 3,5 km
} Dois ginásios,
} Máquinas de remo
incluindo três campos
} Centro de terapia de
de basquetebol de
atletismo
tamanho integral
} Centro desportivo

Graduados da escola em 2021
Entradas na
universidade

Número de
alunos graduados
da escola

695
170

3.891.746 $

Total de bolsas atribuídas aos graduados de 2021

55%

Percentagem dos
graduados que obtiveram
um bolsa de estudos

Terminal de
Ferry para
Vancouver
30 minutos
de carro

Aeroporto
Internacional
25 minutos de
carro

Mt. Douglas Park
(PKOLS)

Estante na parede por cima das secretárias

Wi-Fi
Porta com fechadura
para o hall do
internato

Escala do mapa
1 cm = Aprox. 1 km/0,6 milhas

Centro
recreativo

Saanich

Mapa de
Victoria

Roupeiro partilhado
Janela

University
of Victoria

Centro
de remo
da SMUS

Mesas de cabeceira com gavetas
com fechadura

Exemplo do horário de
um aluno no internato

Hillside Centre
10 minutos a pé

Esquimalt
Centro de
Victoria

15 minutos de autocarro

Hospital

Willows
Beach

Oak Bay

Beacon
Hill Park

Ferry para
Seattle

Hidroavião
para Vancouver

Internato (8.° - 12.° ano)
} 258 alunos, com um número semelhante de rapazes e
raparigas.
} Comunidade escolar internacional, com alunos de
mais de 28 países diferentes.
} Todos os quartos têm uma casa de banho e chuveiro
privativos e são partilhados só por dois alunos.
} Três refeições quentes por dia (inclui saladas, sopa,
cereais e snacks) no novo salão de jantar e área
comum para os alunos Sun Centre
} Três residências de estudantes mistas, cada uma com
uma ala separada para rapazes e raparigas (chamadas
de house)
} Salas comuns partilhadas, com cozinha, jogos,
televisões, computadores e mais
} 6 - 8 monitores em cada residência
Novembro de 2021

Casa de banho
privativa com
chuveiro

terça-feira

23

novembro

Espaço para arrumação por cima
das camas

6h45 – 7h50 Acordar e toma
r o pequeno-almoço
8h10 – 9h15 Francês 11
9h15 – 9h50 Assembleia
9h50 – 10h10 Intervalo
10h10 – 12h10 Química 11
Avançada
12h10 – 13h10 Almoço e pre
paração para as aulas da tard
e
13h10 – 14h15 AP governo
e política comparada
14h15 – 15h25 Pré-calculo 1
1
15h45 – 17h30 Jogo de basq
uetebol

17h30 – 18h00 Jantar
18h00 – 19h15 Ensaio da ba
nda de jazz (edifício de músic
a)
19h15 – 21h00 Período de es
tudo no quarto (chamado
de “Prep”) ou no Centro de Apo
io Académico
21h00 – 22h00 Ceia e convív
io na sala comum

Exemplos de atividades
de fim de semana do internato
} Ver um jogo de hóquei
no gelo na baixa da
cidade.

} Dar uma caminhada
guiada pela natureza.

} Ir numa tirolesa pela
} Descontrair e jogar jogos
floresta tropical.
na praia.
} Fazer um passeio a um
} Ir ao cinema e comer
num restaurante na
baixa da cidade.

evento cultural numa
cidade por perto.

Quarto de internato

Propinas (2021-22)
As propinas da St. Michaels University School incluem o ensino, livros
escolares e custos de transporte para os nossos clubes e equipas. As
propinas do internato também incluem o alojamento e cuidados em
residências, refeições, serviços de lavandaria e acesso a serviços de
enfermagem 24 horas por dia.

Senior School
Local de
Residência

Externato

Internato

Colúmbia Britânica

26.200 $

57.595 $

América do Norte

32.055 $

63.460 $

Internacional

43.995 $

75.360 $

Há um suplemento de aprendizagem linguística adicional para
alunos que recebam apoio especializado na aprendizagem de inglês
como língua estrangeira.
Contacte a equipa de admissões da SMUS
Telefone: 1-250-592-2411
Linha gratuita na América do Norte:
1-800-661-5199
E-mail: admissions@smus.ca
Web: www.smus.ca/admissions
Visão Geral: Português

