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“

Bem-vindos a FH International High School, onde o padrão 

extraordinário cria uma base sólida para você acessar a educação 

pós-secundária nas melhores universidades do mundo.

Aqui na FH, por meio de planos acadêmicos customizados 

individualmente  e através da construção de habilidades interpessoais, 

somos capazes de oferecer espaços abertos e encorajar todos a 

descobrirem seus talentos e dons. Vamos desenvolver habilidades 

e construir conhecimentos que o ajudarão a alcançar a educação e 

carreira dos seus sonhos. 

Aproveite seu tempo conosco para crescer e se tornar um dos 

extraodinários lideres do futuro. 

MENSAGEM DE 
BOAS-VINDAS



FH International High School

FAT O S  R Á P I D O S

Campus com mais de 2,300 m²

Localizado na área central de Toronto

Escola Privada Credenciada pelo Governo 
Canadense 

Currículo de Escola Secundária de Ontário 
da grade 9 até 12



Equipar e capacitar nossos alunos 
com habilidades e conhecimento de 
Aprendizagem Ativa, Pensamento 
Crítico e Percepção de Alegria ao 
longo de suas vidas.

Incorporar alegria no desenvolvimento 
da excelência dos alunos em habilidades 
acadêmicas e sociais, personalidades 
únicas, bem-estar e integração na 
diversificada sociedade canadense.

V I S Ã O

M I S S Ã O



VA L O R E S

Aprendizado Ativo

Pensamento Crítico

Busca Por Alegria 

O aprendizado ativo promove a lembrança 
e uma compreensão mais profunda das 
matérias, levando os alunos a se envolverem 
com o conteúdo, em vez de simplesmente 
ouvir. Mentes ativas abrem portas para 
oportunidades.

O pensamento crítico e independente é uma 

ferramenta valiosa para aumentar a expressão 

pessoal e a criatividade. Ele permite que os 

alunos aumentem o desempenho e a eficiência 

para atingir um nível mais alto de conhecimento.

A alegria permite que os alunos aliviem o 

estresse, tendo melhor humor e criando 

espaço livre para que atinjam seus objetivos 

acadêmicos e desenvolvimento pessoal,  além 

disso, permite que eles realmente desfrutem 

do que fazem.



L I D E R A N Ç A 
AT R AV É S  D O 
C U I D A D O

1 a 1 aluno coordenador

Planos de estudo personalizado 

Assistência para inscrição Universitária

Preparação para IELTS/OSSLT

Treinamento de liderança

Integração social

E D U C A Ç Ã O  D E 
A L TA  Q U A L I D A D E 

100% das ofertas para as melhores universidades

Proporção professor-aluno de 1:5

Sala de Aula pequena (menos de 10 alunos)

Atividades Extracurriculares enriquecedoras

Serviço Orientado para o aluno

Desenvolvimento de habilidades interpessoais



I N S TA L A Ç Õ E S  E 
L O C A L I Z A Ç Ã O

Campus com mais de 2,300m² 
em um bairro seguro na área 
central de Toronto, próximo 
a bibliotecas públicas, 
grandes shoppings centers 
e restaurantes variados. 
Conectado  por ônibus e metrô 
direto ao centro da cidade, à 
Universidade de Toronto e ao 
belo Lago Ontário.

Com salas de aula modernas, 
academia coberta, biblioteca, 
sala de artes e música, centro de 
informática,  sala de convivência 
e refeitório, oferecemos um 
ambiente acolhedor para que 
nossos alunos possam desfrutar 
de suas aulas diárias.



F H  O N L I N E
S C H O O L

Credenciado e inspecionado 
pelo Ministério da Educação 
de Ontário, a FH International 
High School Online oferece  o 
currículo do ensino médio de 
Ontário da grade 9 até a grade 
12 por meio de uma plataforma 
virtual com os melhores 
padrões e práticas éticas no 
campo da educação online.

Inscrições o ano todo.

Serviço de tutoria online.

Sincronizado com o curso presencial.

Professores experientes contribuem para 
ensino e aprendizagem de alta qualidade.

Os alunos internacionais podem obter 
créditos canadenses sem vir para o Canadá.

Visualize e revise a qualquer momento,
em qualquer lugar. Flexibilidade de aprendizagem.

Melhora o nível de inglês dos alunos 
com o currículo norte-americano.



D I V E R S I D A D E  E 
I N T E G R A Ç Ã O

Nossos alunos de todo o mundo encontram um 
lar no diversificado Campus da FH. Nosso foco na 
integração social conecta os alunos de diferentes 
origens étnicas com a sociedade multicultural.



A B O R D A G E M

Educação Progressiva 

Cultura acadêmica orientada 
para a prática

Valorizamos a experiência mais do que o aprendizado formal. 

Orientamos e motivamos nossos alunos a se tornarem pensadores 

críticos e academicamente fortes, capazes de exercer suas atividades 

com racionalidade. Nosso papel aqui é ensiná-los a pensar e questionar, 

em vez de memorizar. Por meio de projetos e workshops, nossos 

alunos ganham capacidade de trabalhar de forma independente e 

se tornarem indivíduos preparados para a educação pós-secundária 

e suas carreiras. Por meio da educação progressiva, capacitamos 

nossos alunos a se tornarem indivíduos confiantes, com Quociente 

Emocional (QE) superior, e com excelentes habilidades interpessoais.

A cultura acadêmica da FH é baseada em um 
sistema educacional voltado para a prática. Ao 
mesmo tempo em que desafiamos os alunos a 
obter a mais alta qualidade de ensino, estamos 
nos concentrando em entendê-los. Nós 
encorajamos os alunos a ter o conhecimento 
necessário e expressar sua opinião durante as 
discussões. Nosso objetivo é ajudar os alunos 
a se tornarem indivíduos independentes, bem-
sucedidos e felizes no futuro.



Educação no ritmo do 
aluno
Os professores da FH seguem um ritmo 
não padronizado de programa para atender 
às necessidades de cada aluno em sala de 
aula. Tendo alunos de diferentes origens 
educacionais e níveis de inglês, nossos 
professores projetam planos de estudo 
personalizados para cada aluno, isso os 
ajuda a atingir seus objetivos de educação 
e fornece oportunidades de estudos 
independentes e orientados para cada 
aluno. Embora alguns de nossos alunos 
possam ter cursos IELTS particulares 1 em 
1, outros alunos podem receber instruções 
e avaliações diferenciadas, dependendo de 
seu próprio ritmo.

Quadmester
A FH segue um sistema de quadrimestre que divide o 
ano letivo em quatro sessões. O primeiro período vai 
de setembro a novembro, o segundo de novembro a 
março, o terceiro período vai de março a maio e o quarto 
período de maio a junho. O sistema quadmester permite 
que nossos alunos façam menos cursos em uma sessão 
e se concentrem nos cursos em que estão matriculados. 
Isso também permite que nossos alunos internacionais 
comecem em 4 momentos diferentes no ano.



P R E PA R A N D O - S E  PA R A 
O  F U T U R O

Programa de Preparação
para College e Universidade

Na FH, todos os alunos são orientados em seu planejamento educacional 
por meio de nosso escritório de aconselhamento e orientação. Para 
garantir o sucesso dos alunos, nossa dedicada equipe e corpo docente 
apóiam e auxiliam os alunos no processo de inscrição para universidade 
ao longo de seu tempo na FH, com o objetivo de admissão em uma 
instituição pós-secundária. Os alunos têm acesso a calendários de 
universidades e faculdades, informações sobre carreiras e sessões de 
planejamento de carreiras, onde podem aprender como se inscrever na 
OUAC e em outras universidades e colleges.

Como resultado da dedicação de nossos funcionários e alunos, os 
graduados da FH foram aceitos em universidades e colleges de primeira 
linha em todo o mundo. Algumas das aceitações em universidades 
canadenses incluem a University of Toronto, a University of Waterloo, 
a McMaster University, a University of British Columbia, a University 
of Alberta, a University of Calgary, a University of Montreal, a York 
University, a Queen’s University, a Ryerson University .



Programa de Preparação para
ESL, IELTS, TOEFL

A FH oferece um programa de ESL para alunos que precisam melhorar 
seu inglês para fins acadêmicos e profissionais. O programa inclui 
diferentes níveis de cursos (de ESLAO a ESLEO) como parte do 
Currículo Secundário de Ontário. Ele incorpora o inglês acadêmico, 
bem como um treinamento abrangente nas principais habilidades 
do idioma, incluindo compreensão auditiva, conversação, leitura e 
escrita. Temos professores com experiência no desenvolvimento 
de uma variedade de estratégias de ensino para ajudar os alunos a 
atingir seus objetivos acadêmicos, além de trazer responsabilidade 
e entusiasmo para a sala de aula. Os cursos de ESL são organizados 
e projetados para atender às necessidades de cada aluno e também 
para garantir boas oportunidades de aprendizado para todos eles.

IELTS: O International English Language Testing System (IELTS) é o 
teste de inglês preferido no Canadá. Ele testa as quatro principais 
habilidades da língua inglesa dos alunos: compreensão auditiva, 
leitura, escrita e conversação. A FH oferece cursos de preparação 
para o IELTS para ajudar os alunos a interpretar textos acadêmicos, 
melhorar suas habilidades auditivas, escrever sobre vários tópicos e 
falar inglês com segurança e fluência.

TOEFL: O teste TOEFL é um dos testes de língua inglesa mais am-
plamente respeitados no mundo, reconhecido por mais de 10.000 
faculdades, universidades e agências em mais de 130 países. A FH 
oferece cursos de preparação para o TOEFL para alunos, a fim de 
ajudá-los em todas as habilidades de que precisam para atingir a 
pontuação desejada.



Acampamentos de Verão e 
Inverno
Os acampamentos de verão e inverno oferecem 

aos alunos a oportunidade de melhorar seu 

inglês de maneira prática, aprender sobre 

o Canadá, e sobre a educação e a cultura 

canadense enquanto aproveitam as atrações 

turísticas. Ao ficar com famílias canadenses, 

os alunos aprendem sobre a cultura canadense 

em primeira mão e melhoram muito seu inglês 

por meio de aulas e cenários reais.

Os programas de idiomas durante os 

acampamentos são projetados para apresentar 

aos alunos uma grande oportunidade de atingir 

seus objetivos de inglês não apenas nas aulas, 

mas também por meio de uma conexão pessoal 

com falantes nativos de inglês,  imersão em 

cenários reais de aprendizagem de inglês 

enquanto aprendem sobre os canadenses e a 

cultura canadense.

Os campistas 
recebem um 

Certificado de 
Conclusão de 
ESL ao final do 
acampamento.



Programa de Orientação e 
Educação Profissional

FH desenvolveu e implementou um
programa de orientação e educação profissional.

Desenvolvimento do Aluno

Desenvolvimento Interpessoal

Desenvolvimento de carreira

O desenvolvimento de hábitos e habilidades de 

aprendizagem e excelência.

Focado no desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades 

interpessoais, liderança e vida futura.

O desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades para a concretização de seus 

dons e potencialidades para traçar metas 

para o futuro, especialmente para o ensino 

superior por meio de workshops, seminários e 

estágios.



P R O C E S S O  D E 
A P L I C A Ç Ã O

Passo 1

Para se inscrever na FH High School e obter os créditos 

de Ontario Secondary School, os alunos devem seguir 

algumas etapas fáceis. Durante o processo de inscrição 

e aprendizagem, nosso corpo docente e equipe auxiliam 

ativamente cada aluno e garantem que eles obtenham 

o máximo de sua educação.

Preencha o Formulário de Inscrição Online da 

FH International High School e envie o histórico 

escolar e documento para identificação dos alunos.



Passo 2
Pague as mensalidades através de transferência (contacte-nos 
para mais informações). Os alunos podem começar a prepa-

ração dos documentos para aplicação do Study Permit. 

Passo 4

Passo 5

O aluno agora receberá um Número de 
Educação de Ontário (OEN) com o Ministério 

da Educação.

Os alunos irão se inscrever em seus 
cursos para o ano acadêmico.

Passo 3
Faça o teste de avaliação de inglês para 

determinar o nível de proficiência em inglês.



Orientação
Temos consciência de que estudar no exterior é uma grande aventura 

que ajuda o aluno a ampliar seus horizontes, aprender novas habilidades 

e crescer de várias maneiras. No entanto, sabemos que também 

é um grande desafio e que muitos alunos e famílias podem se sentir 

preocupados ou sobrecarregados por esta nova vida pela frente.

Portanto, o programa de orientação da FH oferece grande apoio aos 

nossos alunos e pais para ajudá-los a lidar com o choque cultural, se 

adaptar a uma nova escola e a um novo sistema de ensino, lidar com a 

saudade de casa e fazer amigos.

O Dia de Orientação é na semana anterior ao início das aulas. Os 

alunos são informados com antecedência sobre os documentos que 

devem trazer para a escola naquele dia. Depois de preencher a lista de 

verificação de documentos, assinar a política escolar e os contratos, 

os alunos recebem seu cartão de estudante, inscrição para academia e 

uniformes.

Nosso Dia de Orientação permite que os alunos conheçam o corpo 

docente, funcionários e colegas de classe, conheçam a escola e o bairro 

por meio de atividades divertidas durante o dia. Terminamos com um 

jantar de boas-vindas com todos os funcionários e alunos.



A C O M O D A Ç Õ E S

Homestay
Na FH, acreditamos que a integração social é a chave para o sucesso 
geral de nossos alunos. Portanto, nosso programa de homestay é 
projetado para promover autoconfiança e integração cultural 
dentro da comunidade. Enquanto moram com famílias canadenses, 
nossos alunos aprendem sobre a cultura canadense, aprimoram suas 
habilidades em inglês e experimentam um processo de adaptação 
mais tranquilo.



Processo de Seleção da 
Homestay Family

Acomodação

Localização e Transporte

Os alunos preenchem um formulário de inscrição para homestay pelo 
menos um mês antes da chegada. De acordo com as preferências de 
nossos alunos, nós os combinamos com famílias certas.

As famílias anfitriãs são selecionadas após várias entrevistas e visitas 
domiciliares. Garantimos que as condições de vida atendam aos 
padrões da FH e de nossos alunos.

Se os alunos não estiverem satisfeitos com sua casa de família dentro 
do primeiro mês de sua estadia e tiverem um motivo válido, nós os 
combinamos com outra família.

Cada aluno tem um quarto privativo totalmente mobiliado. Os 
alunos também têm a opção de quartos compartilhados ou banheiros 
privativos, dependendo da disponibilidade e do orçamento.

A maioria das nossas famílias ficam de 
30 a 45 minutos de ônibus da escola. Os 
alunos também podem solicitar serviço 
de transporte da homestay para a escola, 
dependendo da disponibilidade.



Refeições
Café da manhã, almoço e jantar são fornecidos pelas famílias 
hospedeiras. Pacotes de café da manhã e lanche podem ser 
preparados pelos alunos. Se o aluno tiver alguma restrição alimentar 
ou alergia, ele deve informar a escola e a homestay family com 
antecedência.

Chegada
Os alunos são solicitados a informar a escola 
e suas homestay families sobre os horários 
de chegada para garantir que as famílias 
hospedeiras e seus quartos estejam prontos. 
Os alunos também devem fornecer suas 
informações de voo assim que comprarem 
suas passagens aéreas.



Regras da Homestay

Cada família pode ter suas 

próprias regras na casa. 

Encorajamos todos os nossos 

alunos  a discutir essas regras na 

primeira semana de chegada. 

Também é muito importante 

conversar com as famílias 

anfitriãs sobre quaisquer 

preocupações ou perguntas. 

Lembre-se de que a atitude 

positiva e a comunicação são 

a chave para uma experiência 

agradável em uma homestay.

Os alunos internacionais com menos de 18 anos devem ter um 
guardião canadense pelas leis canadenses, a menos que se 
mudem com pelo menos um de seus guardiões legais.

Para obter mais informações, você pode visitar www.canada.ca 
ou contacte-nos em info@fhhighschool.ca.

Custódia



S T U D Y  P E R M I T

O Study Permit é um documento emitido pelo Governo do 
Canadá que permite que estudantes internacionais estudem 
em escolas canadenses. A maioria dos estrangeiros precisa de 
uma autorização de estudo para estudar no Canadá. Você pode 
obter mais informações no site oficial do Canadá: www.canada.
ca. Alternativamente, você pode nos enviar um e-mail para 
info@fhhighschool.ca.

Obtendo o Study Permit



E X T R A C U R R I C U L A R

Clube de Futuros Cientistas 
FH

Clube de Empreendedores FH

Os membros do Clube de Cientistas do 
Futuro apresentam ativamente novos 
projetos científicos, discutem novas 
pesquisas científicas, participam de 
projetos de feiras de ciências, visitam 
laboratórios científicos locais em Toronto 
e convidam cientistas para discutir sua 
profissão.

Toda grande conquista começa com um sonho, mas muitas 
vezes falhamos em inspirar os jovens a realizar grandes sonhos, 
a seguir suas paixões e a realizar todo o seu potencial. Este 
clube inspira e apóia os alunos a planejar e estabelecer negócios 
reais e sustentáveis; também motiva os alunos a participarem 
de negócios canadenses reais. Os alunos têm a chance de 
adquirir experiência prática em um negócio real e podem gerar 
lucros para ajudar a apoiar sua escola ou uma causa social de 
sua escolha.



Clube de basquete FH
Os membros do clube de basquete recebem instruções básicas e 
incentivo para desenvolver seu jogo em um ambiente divertido. 
O objetivo é aprimorar as habilidades no basquete, como driblar, 
passar e arremessar. Mais importante, os alunos percebem a 
importância do trabalho em equipe e desenvolvem o conceito de 
fair play por meio da participação ativa em mini-torneios.

FH Tennis Club
Neste clube, os alunos aprendem movimentos específicos do tênis 
de mesa e novas habilidades para melhorar a coordenação mão-olho 
e a atividade do CÉREBRO. Por meio deste clube, os alunos podem 
fortalecer seus corações e pulmões e envolver seus cérebros em 
alto nível. Ping Pong não é apenas um esporte físico, mas também 
um esporte CEREBRAL.



Clube de Música FH

Clube de Badminton FH

Clube de artes FH

O objetivo é desenvolver as habilidades e atitudes necessárias 
para participar de atividades de badminton, a fim de melhorar o 
bem-estar geral. A ênfase está na oportunidade de aumento das 
atividades físicas e de lazer.

Aristóteles disse que “O objetivo 
da arte é representar não a 
aparência externa das coisas, mas 
seu significado interno”. Nosso 
espaço de arte é projetado para 
alunos que desejam explorar uma 
variedade de disciplinas de arte e 
design, desenvolver seu portfólio 
para estudos posteriores ou para 
aqueles que desejam desfrutar 
do aprendizado de habilidades 
criativas em um ambiente repleto 
de diversão.

Você pode explorar gêneros musicais em nosso espaço musical. 
Por exemplo, você pode aprender como a música é feita e como 
tocar a melodia mais bela. Este espaço musical amigável dá aos 
alunos a oportunidade de quebrar os mecanismos internos de 
todos os diferentes tipos de música. Além disso, temos uma 
variedade de instrumentos, como guitarras, bateria, piano, 
ukuleles, etc. Com certeza encontrará um instrumento que lhe 
agrada.



Federação de Estudantes FH

A Federação Estudantil FH é um corpo estudantil para apoiar a 

participação dos alunos no mecanismo de tomada de decisão durante 

sua educação, tendo um papel ativo em sua comunidade por meio da 

liderança e integração social.

Os alunos são incentivados a participar da federação estudantil. A cada 

período, os alunos membros participam de vários comitês, escolhem 

um presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.

A federação estudantil mantém reuniões regulares com os alunos 

e o diretor da escola, professores e funcionários para melhorar sua 

experiência e atender às solicitações do corpo discente. Por meio de 

projetos, eventos e atividades de arrecadação de fundos, eles tornam o 

FH um lugar mais agradável e divertido para estudar. Os alunos podem 

reforçar a autoconfiança, o trabalho em equipe, a integração social 

e as habilidades de liderança por meio de projetos como noites de 

cinema na escola, concursos de decoração de pôsteres e camisetas, 

programas de mentoria e voluntariado.



D E P O I M E N T O S

A FH High School foi uma grande aventura 
para mim. Tive muitas experiências quando 
vim para FH. Escola muito boa, excelentes 
instalações para todos os tipos de alunos. Os 
professores e funcionários adoram ajudar. 
Equipe altamente profissional com padrões 
elevados. A escola possui uma bela sala de 
artes e academia. A área onde a escola está 
localizada é muito tranquila e segura. Além 
disso, as aulas online da escola são muito 
úteis.

É realmente um privilégio estudar na 
FH, as pequenas salas de aula me ajudam 
a entender cada matéria com mais 
profundidade e me ajudam a construir 
um relacionamento próximo com meus 
colegas e professores. O FH possui um 
ambiente bastante familiar e confortável. 
Todos estão disponíveis para conversar e 
fazem de tudo para me ajudar.

Murat

Mehak

Eu sou Sadnan, estudando na grade 11 na FH. 
Terminei meu curso de Civics e comecei 
o curso de Estudos de Carreira. Até eu 
estava hesitando em fazer este curso, mas 
depois de 2-3 aulas, percebi que este é um 
curso muito importante para mim porque 
me dá a chance de pensar sobre mim e o 
que farei no meu futuro. Este é um marco 
na minha vida. Sadnan



Meu nome é Urvashi Sharma, aluna da 
grade 10 aqui na FH. Eu adoro estudar 
na FH não apenas porque os professores 
e funcionários são muito atenciosos e 
interessados no bem-estar de cada aluno, 
mas também garantem que todas as 
aulas sejam interativas e divertidas com 
aprendizado. O FH me oferece muito, 
gosto de passar o tempo na sala dos alunos 
ou praticar esportes na academia.

Tenho saudades da FH, da escola como 
uma grande família e com muitas memórias 
inesquecíveis. Meu conselho pessoal de 
sucesso é desenvolver um plano. Você 
precisa fazer um plano para suas futuras 
escolhas universitárias e o programa que 
deseja estudar. Em segundo lugar, você 
precisa estudar muito, então você não terá 
arrependimentos no futuro.

Urvashi

Kayla

Eu sou Lucy, agora estou estudando 
no Programa de Comércio Rotman na 
Universidade de Toronto. Já fui aluna da 
FH. Eu sinto que cresci muito na minha 
vida escolar de um aluno que estava 
sobrecarregado na grade 9 para um 
estudante maduro e confiante na grade 
12. Minha estratégia de aprendizado 
nunca é procrastinar, contanto que você 
dedique esforço suficiente, você será 
recompensado!

Lucy



Compromisso social

Retribuir e ajudar os outros é uma grande satisfação. Na FH, cada aluno 

sabe da importância de aprimorar suas habilidades pessoais e fazer a 

diferença em sua comunidade. Por meio de oportunidades de voluntariado, 

nossos alunos ganham crédito de engajamento comunitário e diferentes 

habilidades sociais, como autoconfiança ao conhecer novas pessoas, bem 

como conscientização sobre organizações locais e questões sociais atuais.

Ao participar de várias causas e organizações, nossos alunos aprendem a se 

comprometer com uma posição de voluntário e adquirir novas habilidades 

por meio de treinamento. Essas oportunidades não apenas ajudam os 

alunos a se tornarem indivíduos responsáveis e maduros com confiança, 

mas também lhes dão crédito e vantagem competitiva para admissão nas 

melhores instituições de ensino superior.
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