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Programa

HOMESTAY

ORIGEM
O Colégio Soka do Brasil está localizado na cidade de São
Paulo e conta com mais de 20 anos de existência. Sua missão
é promover uma educação humanística que desperta o
potencial de criação de valores em cada indivíduo.
Em 2017, o Colégio Soka inaugurou sede própria e incluiu
mais um segmento ao time de cidadãos globais: o Ensino
Médio. Além disso, deu início ao Programa Homestay e foi
certiﬁcado como um colégio de ensino médio internacional
pelo International Baccalaureate (IB), que possibilita dois
diplomas ao ﬁnal do ensino médio e oportunidades de admissão em grandes universidades brasileiras e estrangeiras aos
alunos.

O QUE É HOMESTAY?
Para aqueles que irão cursar o Ensino Médio e possuem o
desejo de serem alunos Soka, mas não residem na cidade de
São Paulo, o Instituto Educacional Soka do Brasil implantou o
Programa Homestay.
É um sistema de hospedagem de alunos em residências de
famílias anﬁtriãs durante o Ensino Médio. O Homestay
possibilita que alunos residentes em locais distantes de São
Paulo tenham a oportunidade de cursar o Ensino Médio no
Colégio Soka.

COMO FAÇO PARA SER
UM ALUNO HOMESTAY?
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Você precisará:
01

Inscrever-se no processo seletivo do Ensino Médio;

02

Realizar o exame do processo seletivo de acordo com as
orientações do edital;

03

Realizar entrevista com a Coordenação do Programa
Homestay (uma sozinho e outra junto com seus pais/responsáveis).

04

Então, é só aguardar o resultado do exame e a aprovação
do Programa Homestay para iniciar uma nova jornada em
sua vida!

‘‘

Sempre foi um desejo meu e de minha
família que eu estudasse no Colégio
Soka. No entanto, quando nos mudamos
de São Paulo para Catalão, Goiás, esse
sonho parecia muito distante. Então,
surgiu o Programa Homestay e sentimos
que essa era a minha oportunidade. Fiz a
prova, passei e sou muito feliz aqui! A
minha família Homestay é sensacional,
me auxiliam em tudo e são meu porto-seguro aqui. O ambiente do Colégio é
maravilhoso! Meu objetivo é trabalhar
com Diplomacia, quero representar o
Brasil em outros países e propagar o
humanismo, mostrar quem é o nosso
fundador e a inﬂuência dele na minha
vida, me tornando um cidadão global!

‘‘

DEPOIMENTO DE
FAMÍLIA ANFITRIÃ

Sempre tivemos o desejo de que nossos
ﬁlhos estudassem pela Educação Soka,
mas na época não havia a série deles.
Como o desejo era muito grande, a oportunidade surgiu. Ficamos imensamente
felizes de ao mesmo tempo poder
corresponder a esse grande empreendimento do fundador e realizar nosso
desejo de termos um “ﬁlho” estudando
no Colégio Soka. Estamos com o coração
repleto de desaﬁo, aprendizado e gratidão. Muito obrigado!

‘‘

Família Anﬁtriã Toyama Strumillo

Como pais foi um grande desaﬁo matricular nossa
ﬁlha no colégio em outro Estado. Tivemos que ser
fortes e corajosos. Tínhamos a certeza de que ela
seria cuidada com todo carinho e atenção. Mudamos completamente nossa rotina devido à ausência da nossa “jóia preciosa”. Após esses dois anos,
ﬁca a certeza de seu desenvolvimento em todos os
aspectos. É uma grande vitória poder proporcionar
que ela concretize seu sonho.
Família Lima - Rio de Janeiro , RJ

‘‘

André Yuri Maciel - Catalão, GO

‘‘

Alunos Homestay

Seja Homestay!
Informações:
atendimento@colegiosoka.org.br

‘‘

DEPOIMENTO DE ALUNO

DEPOIMENTO
FAMÍLIA DE ORIGEM

