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Vantagens do KPR
Excelente educação 

Friendly Communities
Progressive Education

Academic Excellence
Supportive Classroom Environment

Nossa missão
Educamos nossos estudantes para se distinguirem no estudos, 
terem sucesso na vida e enriquecerem nossas comunidades. 

Nosso mote
Educar para obter sucesso!

Nossa visão
Somos uma comunidade educativa dinâmica e suscetível 
que inspira o prazer na aprendizagem, na excelência no 

ensino e no desenvolvimento da personalidade. Respeitamos 
a diversidade e a singularidade de todos os estudantes, 

funcionários e membros da comunidade. Criamos caminhos 
de sucesso na vida.



O Conselho Escolar Distrital de Kawartha Pine Ridge abrange quase 7.000 quilômetros quadrados, com 32.000 
estudantes em 76 escolas primárias e 15 escolas secundárias.

Nossas escolas são dinâmicas comunidades de ensino, nas quais são encorajados o trabalho árduo, a responsabilidade 
pessoal, a independência e a excelência em todos os estudantes. Nas escolas existe uma combinação das tecnologias 
mais recentes com um plano de estudos moderno e atraente, bem como apoio para estudantes, a fim de os ajudar a ter 
sucesso.   

No último teste de aptidão para ler e escrever realizado nas escolas secundárias do Ontário, nossos estudantes 
obtiveram uma taxa de sucesso de 95%, um valor superior à média provincial. Nossos estudantes graduados 
continuaram seus estudos em algumas das instituições educativas mais distintas da América do Norte e em outros 
países do mundo. A nossa região também tem universidades e institutos superiores de nível mundial.

Porquê estudar no KPR? 
O Canadá é um país de muitas culturas e diversidade populacional. Os povos aborígines são os cidadãos originais; 
os restantes canadenses imigraram de outros países – quer tenha sido pessoalmente ou através de seus antepassados. 
Tem sido dito que o Canadá é uma “nação de imigrantes” e nós recebemos pessoas de todo o mundo para estudarem e 
residirem aqui.

O KPR está dedicado aos princípios da equidade, da diversidade e da inclusividade. Nossas escolas são locais seguros e 
acolhedores onde nós realçamos a importância de honrar a dignidade e a humanidade de cada indivíduo. 

Bem-vindo ao Conselho Escolar Distrital de Kawartha Pine Ridge (KPR) onde os jovens adquirem um 
desempenho acadêmico excelente. Nossos estudantes estão entre os melhores do Canadá e nossos graduados 

são líderes em diligências muito procuradas, tanto ao nível nacional quanto internacional. Convidamos os jovens a 
tomarem parte neste processo e a ajudarem a planejar seu futuro.

Exclusivamente situado na província mais populosa do Canadá, o Ontário, o KPR é um sistema escolar progressista, 
respeitado e interessado, dedicando-se a ajudar os estudantes a alcançar seu mais alto potencial.  

O principal centro de educação está na cidade de Peterborough, situada apenas a uma hora de carro de Toronto, 
a maior e mais distinta cidade do Canadá, e a três horas da capital do país – a cidade de Ottawa. Fazemos parte 
do excepcional sistema educativo da província do Ontário, um dos melhores do mundo. De fato, de acordo com 
o Programa de Avaliação de Estudantes Internacionais, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômicos:

•	 	O	Canadá	está	classificado	entre	os	primeiros	10	países	do	mundo	na	combinação	de	alto	nível	de	desempenho	
escolar com a equidade das oportunidades educativas.

•	 	Há	mais	adultos	canadenses	com	educação	pós-secundária	do	que	em	outros	países	desenvolvidos.

•	 	Os	estudantes	do	Ontário	têm	um	desempenho	escolar	acima	da	média	internacional	nas	áreas	da	leitura,	ciência	
e matemática.

•	 	O	Ontário	é	a	única	província	do	Canadá	na	qual	os	estudantes	obtiveram	um	desempenho	acima	da	média	
canadense nas áreas da ciência, leitura e matemática.

Oportunidades reconhecidas à escala mundial

O melhor do mundo
Mais de 130.000 estudantes internacionais chegam anualmente ao Canadá para estudar, havendo ainda mais a chegar 
para aprender inglês ou francês. Os estudantes escolhem o KPR pela combinação única de vantagens na educação 
e no estilo de vida em ambiente urbano e rural que nós oferecemos. Nossos belos e abundantes lagos e florestas 
oferecem aos estudantes do KPR uma sala de aula viva para o estudo das ciências e da natureza.

Ao mesmo tempo, estamos apenas a uma hora de Toronto, reconhecida como uma das cidades mais multiculturais 
do mundo. Toronto está situada à mesma latitude que a cidade de Roma. A partir do aeroporto internacional 
Pearson, em Toronto, o KPR está apenas à distância de uma hora de voo de Montreal e Ottawa, e a mais algumas 
horas do resto do Canadá.

Um lar longe de casa 
O programa do KPR para estudantes internacionais apoia os estudantes através de aprendizagem individual e em 
pequenos grupos, possibilitando sua rápida integração em aulas tradicionais. 

Somos um líder provincial nas iniciativas de segurança escolar, tais como a prática de restabelecimento. Nossas 
escolas têm códigos de conduta claros e firmes que permitem aos estudantes obter excelente desempenho para 
poderem prosperar.

Estamos preparados para receber os estudantes
Os estudantes internacionais exibem uma cultura rica nas salas de aula. Nossas portas estão sempre abertas para o 
conhecimento, as aptidões e as experiências que esses estudantes trazem para nossas escolas. 

Para mais informações sobre o modo de candidatura às escolas do Conselho Escolar Distrital de Kawartha Pine Ridge, 
favor visitar o website www.kprschools.ca, “Estudantes Internacionais”.

Os ilustres graduados das escolas do KPR também incluem: o juiz Michael J. Moldaver, nomeado 
para o Supremo Tribunal do Canadá em outubro de 2011, e o dr. Malcolm Moore, que mantém a 

cátedra do Prof. Daniel E. Bergsagel em Oncologia Médica, chefe da Divisão de Oncologia Médica e 
Hematologia, do Centro de Oncologia Princesa Margarida, UHN e Hospital Monte Sinai, em Toronto.

Eu tive os melhores amigos, professores e apoio de todos os lados. Esses notáveis  
professores me incitaram a fazer o melhor e observaram pontos fortes em mim  

que eu não sabia que tinha.
Ilustre	graduado	do	KPR,	Dr.	Jeffrey	Karp,	professor	associado	de	Brigham	and	Women’s	Hospital,	 

Harvard	Medical	School;	corpo	docente	principal,	Instituto	de	Células	Estaminais	de	Harvard;	e	docente	afiliado,	 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

O programa educativo aqui é muito sólido e os professores são formidáveis. Acho que eles 
estão empenhados no trabalho de preparação dos estudantes para qualquer rumo que 

desejarem tomar na sua vida.
Ilustre graduado do KPR em 2015, Milton Calderon Donefer, vencedor de uma bolsa de estudos Loran,  

avaliada na importância máxima de $100.000 para estudos de graduação universitária

A escola secundária me deu bases sólidas para ter sucesso na universidade.  
Os professores eram dedicados e a escola me ofereceu muitas oportunidades.

Ilustre graduada do KPR, sra. Carolyn Wilkins, vice-governadora principal do Banco do Canadá


