
Estude em Alberta  
Perguntas frequentes  
Observação: Esta seção de "Perguntas frequentes" reflete a prática comum 
em Alberta, no entanto, depois de decidir onde quer estudar, contate o 
distrito escolar correspondente para esclarecer suas dúvidas diretamente 
com eles. 

Estadia: Onde vou morar? 

Posso morar com amigos ou parentes da família? 
 Sim. Alguns estudantes estrangeiros ficam com amigos ou parentes da família (desde que sejam adultos e 
estejam legalmente no Canadá) enquanto estudam em Alberta. Esses acertos são feitos particularmente pelo 
estudante ou pela sua família. 

• Posso ficar com uma família de Alberta? (Estadia em casa de família, em inglês, Homestay) 
As famílias anfitriãs providenciam aos estudantes estrangeiros um quarto privado, 3 refeições ao dia e... 
muito mais! Elas são um lar longe de casa para o estudante; elas também contatam os pais e professores 
do estudante regularmente. 
A estadia em casa de família é geralmente acertada pelo distrito escolar local. Muitos distritos escolares 
têm um coordenador de estadia para ajudá-lo a encontrar uma família responsável, entusiasmada e 
qualificada. As famílias anfitriãs são escolhidas cuidadosamente e suas casas são inspecionadas para 
garantir um bom lugar para o estudante. 
As taxas para encontrar uma família anfitriã variam de CD$200 a CD$800. Os custos mensais de estadia 
com família anfitriã variam de CD$400 a CD$800 por mês. 

• Os estudantes estrangeiros podem ir para casas de famílias anfitriãs multiétnicas? 
As famílias canadenses são muito diversas e os estudantes estrangeiros frequentemente ficam em casas 
onde as pessoas são de origem étnicas diferentes. Um fator importante na escolha da família anfitriã é que 
o idioma principal falado na casa seja o inglês. 

• O que acontece se eu não estiver satisfeito na casa de minha família anfitriã? 
Lembre-se que isso geralmente ocorre por dificuldades de comunicação. Aconselhamos os estudantes 
estrangeiros a fazerem perguntas e comunicar suas preocupações à família anfitriã. Todo distrito escolar 
tem uma equipe dedicada que poderá ajudar a resolver problemas com a família anfitriã.  

• Posso morar em uma residência estudantil? 
São poucas as escolas de Alberta que têm residência estudantil onde os estudantes estrangeiros possam 
morar. Geralmente um supervisor residente toma conta dos estudantes em residências estudantis. Para 
saber se existe ou não residência estudantil disponível, contate o distrito escolar local. 

• Eu preciso ter alguém responsável por mim? 
Sim. Enquanto estiverem estudando em Alberta, os estudantes estrangeiros precisam ter um responsável 
legal na província. Se os pais do estudante não estiverem em Alberta, um amigo, um parente, a família 
anfitriã, o representante do distrito escolar ou o supervisor residente podem servir como responsáveis 
legais temporários do estudante estrangeiro. Perguntas específicas sobre o responsável legal podem ser 
respondidas pelo distrito escolar local. 



• Poderei viajar sozinho para lugares diferentes fora de Alberta? 
Não, a menos que exista uma autorização escrita específica dos pais e que a viagem seja autorizada pela 
família anfitriã, responsável legal ou coordenador de estadia. Contate o distrito escolar local para conhecer 
mais a fundo as normas específicas de viagem. 

Taxas: Quanto custa estudar em Alberta? 
• Quais são os custos da escola em Alberta? 

A seguir está uma faixa de preços de escola para estudantes estrangeiros em Alberta: 
– Um semestre (cinco meses): de CD$4.000 a CD$6.000;  
– Um ano letivo (10 meses): 
 de CD$8.000 a CD$11.000; preços de programas de verão variam de acordo com a duração e intensidade 
do programa.  
Para obter informações mais detalhadas sobre os preços, contate o distrito escolar local. 

• Os preços do curso incluem tudo? 
Depende de cada distrito escolar local. Podem existir taxas adicionais para coisas como livros, transporte e 
atividades extracurriculares. 

• O dinheiro pode ser reembolsado? 
Geralmente não se permite o reembolso de taxas de inscrição.  
Os reembolsos dos preços dos cursos são permitidos em algumas situações: 
 Se o estudante ainda não tiver começado o semestre e o aviso de cancelamento for dado com 

antecedência razoável. 
 Se for negada a autorização de estudo (visto de estudante) para o estudante.  
 Se o estudante tornar-se um residente permanente. (antes de 30 de setembro do ano letivo em 

questão) 

Verifique sempre as normas de reembolso específicas do distrito escolar local! 

Inglês como segunda língua 
• Preciso saber inglês antes de começar a estudar em Alberta? 

Não, mas sempre ajuda ter um conhecimento básico da língua inglesa! Na maioria dos distritos escolares, 
existe apoio e instrução de "Inglês como segunda língua" (ESL, English as a Second Language) para 
estudantes estrangeiros como parte do programa. Contate o distrito escolar local para obter mais 
informações. 

Escolas de Alberta: onde estudar? 
• Como posso decidir onde estudar? 

Em Alberta, as escolas estão agrupadas em regiões administrativas e geográficas chamadas de distritos 
escolares (school districts); que também podem ser chamados de jurisdições escolares (school 
jurisdictions), divisões escolares (school divisions) ou secretarias de educação (school boards). Os distritos 
escolares são responsáveis por aceitar inscrições e admitir estudantes estrangeiros.  

 

 



Para decidir onde gostaria de estudar, sugerimos que consulte o  
HYPERLINK "http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-
12catalogue_finalrev2%20web.pdff" catálogo Estude em Alberta para conhecer os diferentes programas 
oferecidos por cada um dos distritos escolares. Em seguida, é só solicitar sua inscrição diretamente ao distrito 
escolar correspondente!  

• Estudarei em uma escola pública ou particular? 
Os distritos escolares relacionados no  
HYPERLINK "http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-
12catalogue_finalrev2%20web.pdff" catálogo Estude em Alberta trazem apenas escolas financiadas pelo 
governo. Na verdade, a maioria das escolas de Alberta são públicas ou católicas. 
Se estiver interessado em escolas particulares, elas devem ser pesquisadas individualmente. Alberta só 
credencia escolas particulares que sigam o mesmo currículo reconhecido internacionalmente que as 
escolas públicas. 

• Qual é a diferença entre uma escola “pública” e uma escola “católica”? 
As escolas católicas e escolas públicas de Alberta são ambas financiadas pelo governo e usam o currículo de 
Alberta reconhecido em todo o mundo para atender as necessidades acadêmicas, físicas, emocionais e 
sociais dos estudantes. A principal diferença entre as escolas católicas e públicas é que as católicas também 
atendem as necessidades espirituais dos estudantes. A matéria Religião é dada em todas as séries e os 
créditos ganhos podem ser usados para alcançar o Diploma de Ensino Médio de Alberta ou o Certificado de 
Realização. Os estudantes aprendem os fundamentos da fé católica e assim desenvolvem um espírito forte 
de justiça social e cidadania. As escolas católicas aceitam estudantes de todas as fés e origens. 

• Posso chegar a qualquer momento durante o ano letivo? 
O ano letivo comum de Alberta vai de setembro a junho. Os semestres do ensino secundário vão de 
setembro a janeiro e de fevereiro a junho. Contate o distrito escolar local para obter informações sobre o 
calendário letivo exato e sobre as normas de chegada após o início das aulas. 

• Quando os estudantes têm férias? 
O ano letivo vai de setembro a junho. Os estudantes de Alberta têm as seguintes férias: 

o 2 semanas de férias de inverno (meados de dezembro a início de janeiro) 
o 1 semana de férias na primavera (em março ou abril) 
o 2 meses de férias de verão (julho e agosto) 
o Diversos fins de semana longos durante o ano letivo 

Contate o distrito escolar local para conhecer o calendário específico correspondente. 
• As escolas organizam viagens, acampamentos ou atividades especiais para os estudantes estrangeiros? 

o Viagens de excursão relacionadas com as aulas são geralmente organizadas pela escola. 
o Viagens extracurriculares às vezes são organizadas pela escola, pelo distrito escolar ou pelos 

programas de estadia em casa de família. 
o Atividades complementares como esportes, música ou arte estão disponíveis na escola ou em 

organizações comunitárias. 
Cada distrito escolar local tem atividades diferentes para seus estudantes estrangeiros. Procure tais 
atividades no website do distrito escolar ou contate-os para obter mais informações!  
Lembre-se que podem ser cobradas taxas adicionais para essas atividades. 
 



Processo de solicitação de admissão 
• Como solicito minha inscrição? 

1. Pesquise! 
Para aproveitar ao máximo a sua experiência, o melhor é encontrar o curso que melhor atenda as suas 
necessidades e metas. Existem muitas coisas a serem consideradas para decidir o que é certo para 
você: lugar, duração do curso, programas especializados, requisitos de admissão, estadia e custo. 
Explore o  
HYPERLINK "http://www.studyinalberta.ca/" website Study in Alberta (Estude em Alberta) para 
encontrar todas as informações que você precisa! 

2. Encontre a escola que gostaria de frequentar! 
Depois de decidir em que lugar de Alberta quer estudar, contate o distrito escolar local que lhe ajudará 
a encontrar a escola e o curso certos para você. A equipe do distrito escolar lhe dará todas as 
informações que precisa sobre os cursos, além de todos os formulários necessários e orientação sobre 
os detalhes do processo de inscrição. 

3. Inscreva-se no distrito escolar! 
O processo de inscrição varia conforme o distrito escolar, mas geralmente os estudantes precisam 
enviar o seguinte: 
o Taxa de inscrição (varia conforme o distrito escolar e geralmente não é reembolsável) 
o Carta de recomendação do seu diretor escolar atual 
o Boletim mais recente 
o Cópia do histórico escolar dos últimos dois anos 
o Documentos de guarda (responsável legal) 

4. Pague o custo do curso! 
 Se a sua inscrição for aceita pelo distrito escolar, você será avisado e então terá que pagar o custo do 
curso. Quando o pagamento for recebido, será feita uma carta de aceitação. As taxas e procedimentos 
de pagamento de estudantes estrangeiros variam conforme o distrito. Cada distrito pode ter um modo 
diferente de processar as inscrições – contate o distrito escolar local em questão para conhecer o 
procedimento correspondente. 

5. Solicite a autorização de estudo (visto de estudante)! 
Agora você poderá pedir o seu visto de estudante. É preciso incluir a carta de aceitação como parte de 
sua solicitação do visto de estudante. Os vistos de estudante são emitidos pelo Governo do Canadá. 
Visite o website do  
HYPERLINK "http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp" Ministério de Cidadania e Imigração do 
Canadá para obter informações atualizadas sobre os requisitos de Autorização de Estudo e Vistos para 
estudantes estrangeiros. 

6. Chegada em Alberta! 
Tome todas as providências necessárias para a sua chegada em Alberta! 

• Quanto tempo leva para conseguir a autorização de estudo (visto de estudante)? 
Dependendo do seu país de origem, a autorização de estudo pode levar de algumas semanas a 3 ou 4 
meses.  

• O que acontece se não conseguir o visto em tempo? 
Contate o distrito escolar local, avise-os e veja o que pode ser feito. 

• Existe um prazo máximo para a inscrição? 
Os prazos máximos dependem de cada distrito escolar local. Cosulte o website correspondente ou o 
distrito escolar diretamente para conhecer o processo de inscrição. 



Cursos  
• Que matérias preciso cursar? 

Como estudante estrangeiro, você terá matérias de três tipos diferentes: 
o Obrigatórias: 

Para formar-se, todos os estudantes devem cursar as seguintes matérias: Inglês ou Francês, 
Matemática, Ciências, Estudos Sociais, Educação Física e Gestão de Carreira e Vida (CALM na sigla em 
inglês). 
As escolas de afiliação religiosa podem exigir ainda que os estudantes participem de instrução religiosa 
ou moral. 

o Facultativas: 
 A disponibilidade de cursos facultativos varia de escola para escola. Entre as matérias facultativas 
estão: outros idiomas, Belas Artes, Música, Saúde, Economia Doméstica, Treinamento de Aptidões 
Pessoais e Sociais, Treinamento Vocacional e Estudos de Informática e Tecnologia.  

o Aulas de Inglês como Segunda Língua: 
 Os estudantes que precisem de reforço em inglês geralmente inscrevem-se nas aulas de Inglês como 
Segunda Língua (ESL na sigla em inglês). As aulas de ESL ajudam os estudantes a ajustarem-se ao novo 
idioma e aos valores culturais, costumes e expectativas sociais do que eles encontrarão em Alberta. Os 
cursos de ESL variam de escola a escola e de distrito a distrito. 

• Escolho minhas próprias matérias ou elas são escolhidas por mim? 
Os professores, diretores e/ou orientadores pedagógicos ajudam e orientam os estudantes estrangeiros 
para fazer as melhores escolhas pessoais e acadêmicas. Uma vez que os estudantes cheguem na escola, 
eles geralmente reúnem-se com eles para escolher a programação de matérias. Para determinar que 
matérias seriam as mais apropriadas, os professores, diretores e/ou orientadores pedagógicos consideram 
diversos fatores, incluindo os interesses do estudante, o histórico acadêmico, a idade e a proficiência em 
inglês. 

• E como serão tratadas as matérias que eu já cursei em meu país? 
Dependendo do distrito escolar em que decidir estudar, o diretor da escola, os orientadores pedagógicos, a 
equipe de serviços de apoio ao estudante ou os coordenadores do programa internacional examinarão o 
seu histórico escolar e determinarão quais os cursos de seu país que podem ser creditados em Alberta. 

• Os estudantes estrangeiros frequentam as mesmas aulas que os estudantes canadenses? 
Sim. A maioria das suas aulas (com exceção de ESL) será com estudantes canadenses. Mesmo em aulas 
normais, os professores entendem que você pode estar aprendendo inglês. 

• Como posso receber um diploma do ensino médio de Alberta? 
Para receber um diploma básico de ensino médio em Alberta é preciso acumular 100 créditos incluindo os 
seguintes: 
o Inglês (nível 30) 
o Estudos Sociais (nível 30) 
o Matemática (nível 20) 
o Ciências (nível 20) ou Química 20 ou Biologia 20 ou Física 20 
o Educação Física 10 
o Gestão de Carreira e Vida (CALM, Career and Life Management) 
o 2 cursos da 12ª série (10 créditos) além de Inglês e Estudos Sociais 
o 10 créditos de qualquer nível de Estudos em Tecnologia e Carreira (CTS) ou Belas Artes ou outros 

idiomas 

Parece complicado? A equipe de apoio da escola o ajudará a entender! 



• Quanto tempo demora para conseguir um diploma de ensino médio de Alberta? 
Depende de muitas coisas, por exemplo, o seu nível de inglês ao chegar em Alberta e os estudos feitos 
anteriormente em seu país. Na maioria dos casos, se você precisar de reforço de ESL, levará mais tempo 
para conseguir um diploma de ensino médio de Alberta do que um aluno que tenha nascido no Canadá. 
Muitos estudantes levam pelo menos 4 anos. Se estiver pensando seriamente em conseguir o diploma em 
Alberta, contate a escola assim que possível e comece a planejar já! 

• Um diploma de ensino médio de Alberta me ajudará a entrar em uma boa universidade? 
O diploma de ensino médio de Alberta é um símbolo de educação de alta qualidade. Se você tiver um 
diploma de Alberta e mantiver boas notas, você poderá solicitar admissão na maioria das instituições de 
ensino pós-secundário do Canadá e dos Estados Unidos. 

Quem está estudando em Alberta? 
• De onde vêm os estudantes estrangeiros de Alberta? 

As escolas de Alberta atraem estudantes do mundo todo. Em um ano letivo normal, aproximadamente 
1100 estudantes estrangeiros de mais de 40 países frequentam as escolas de Alberta como estudantes 
estrangeiros ou de intercâmbio. 

• Qual é a diferença entre um estudante estrangeiro e um estudante de intercâmbio? 
Estudantes estrangeiros geralmente vêm a Alberta para viver com parentes ou com uma família anfitriã 
durante a duração dos estudos. Eles geralmente ficam por um período longo (de alguns meses a alguns 
anos); alguns até mesmo se formam e conseguem um diploma de ensino médio de Alberta. 
Estudantes de intercâmbio moram e estudam em Alberta por um curto período como parte de um 
programa de intercâmbio recíproco reconhecido pela Secretaria de Educação de Alberta. Os estudantes de 
intercâmbio fazem parcerias com estudantes de Alberta para intercambiar conhecimentos de suas culturas 
e/ou idioma. Visite a nossa página na web Student Language Development Exchange (Intercâmbio 
Estudantil para Desenvolvimento de Idioma) para obter mais informações de nossos parceiros no exterior! 

Saúde 
• Todos os estudantes estrangeiros têm um seguro de saúde? 

Sim, exige-se que todo estudante estrangeiro seja coberto por seguro de saúde. O atendimento médico em 
Alberta está disponível para todos os estudantes estrangeiros que tenham uma autorização de estudo 
válida e que estejam em Alberta por pelo menos um ano. O seguro de saúde de Alberta cobre todas as 
despesas básicas de saúde; ele não cobre tratamento odontológico nem prescrições médicas. 
Alguns distritos escolares podem exigir cobertura de seguro de saúde particular de seus estudantes 
estrangeiros. Contate o distrito escolar local para conhecer as exigências e políticas de cobertura de seguro 
de saúde específicas. 

Mais perguntas? Mais respostas! 
• Posso trabalhar em quanto estiver estudando em Alberta? 

Não. Por lei, estudantes estrangeiros que estejam no sistema educativo do jardim da infância à 12ª série 
não podem ter nenhum tipo de emprego. 

• Qual é a idade de maioridade em Alberta? 
Em Alberta, a maioridade é 18 anos de idade. 
 

http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/exchangeprograms.aspx


• Qual a idade que preciso ter para estudar em Alberta? 
A idade média nas escolas de ensino médio de Alberta é de 14 a 18. Os estudantes precisam ter menos de 
20 anos em 1º de setembro para estudar em uma escola de ensino médio de Alberta.  
Alguns distritos aceitam estudantes mais jovens nas escolas do ensino fundamental (Elementary School e 
Junior High School), mas existem regras e diretrizes rígidas para isso. Contate o distrito escolar local para 
conhecer em detalhes as normas de admissão. 

• Se já me formei no ensino médio no meu país, posso pedir para entrar em uma escola de ensino médio 
em Alberta? 
Em algumas circunstâncias, um estudante que se formou em seu país e que ainda está na faixa etária 
apropriada para o ensino médio de Alberta poderá ser aceito na escola. Os distritos escolares locais 
tomarão a decisão baseados em suas diretrizes específicas. 

• Sou do Brasil, México ou Colômbia. As escolas me ajudarão no processo de legalização (co-validação)? 
Sim. Os estudantes mexicanos, brasileiros e colombianos que precisem que suas notas sejam legalizadas 
podem pedir ao distrito escolar que os ajudem nesse processo. Alguns distritos escolares dão informações 
precisas para que você possa fazer isso sozinho, outros distritos cobram uma taxa para cuidar disso para 
você. Contate o distrito escolar local e pergunte sobre a legalização o quanto antes para que o processo 
não se atrase! 
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