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Por que estudar em Alberta?
1. Reputação internacional
O sistema de educação de Alberta é renomado internacionalmente. O diploma de ensino médio de Alberta é reconhecido 
em toda a América do Norte e no mundo inteiro. Muitos dos formandos de nosso sistema de ensino médio continuam sua 
educação nas excelentes instituições de ensino superior de Alberta; outros se mudam para cursar algumas das universidades 
e faculdades de maior prestígio do mundo.

• Todos os anos, aproximadamente 100 delegados de vários países, como Alemanha, 
China, Reino Unido, Tailândia, Ucrânia e Vietnã, visitam Alberta para 
aprender mais sobre o sistema de educação da província.

• Escolas do mundo inteiro, desde a China ao Catar, passando pelas 
Bermudas, expressaram interesse em oferecer programas de 
estudos de Alberta aos seus alunos.

2. Excelência acadêmica
Os estudantes de Alberta obtêm constantemente notas altas em testes 
internacionais, como o teste do Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (PISA) da OCDE.

3. Professores de qualidade
Todos os professores de Alberta têm diplomas universitários de quatro anos, que 

incluem um programa de preparação de professores, e muitos concluíram 
cursos de pós-graduação a nível de mestrado ou em matérias específicas. 
O Ministério da Educação de Alberta examina as credenciais de todos 
os professores em potencial antes de conceder a eles certificação para 
ensinarem em salas de aula.

Os professores participam regularmente de workshops, conferências e 
seminários de desenvolvimento profissional.

PISA Grupo Alberta comparada à 
média internacional

Alberta comparada aos resultados 
do Canadá como um todo Países, províncias com resultados significativamente superiores aos de Alberta

2006

Ciência + + 1 (Finlândia)

Leitura + = 2 (Coreia e Finlândia)
Matemática + = 4 (Taipé Chinesa, Finlândia, Hong Kong-China e Coreia)

2009

Ciência + = 1 (Xangai-China)

Leitura + = 7 (Xangai-China, Cingapura, Hong Kong-China, Coreia, Taipé Chinesa, Quebec e Finlândia)
Matemática + + 1 (Xangai-China)

2012

Matemática + = 10 (Xangai-China, Cingapura, Hong Kong, Taipé Chinesa, Coreia, Macau-China, Japão, 
Liechtenstein, Suíça e Quebec)

Leitura + = 4 (Xangai-China, Hong Kong, Cingapura e Japão)
Ciência + + 3 (Xangai-China, Hong Kong, Cingapura)

2015
Ciência + + 1 (Cingapura)
Leitura + + 0
Matemática + = 7 (Cingapura, Hong Kong, Macau, Taipé Chinesa, Japão, *BSJG-China e Quebec)

Nota: +  Resultados de Alberta significativamente superiores à média geral dos resultados nacionais/internacionais – Resultados de Alberta significativamente inferiores à média geral dos resultados nacionais/internacionais
 =  Resultados de Alberta não significativamente diferentes da média geral dos resultados nacionais/internacionais *  BSJG-China representa Pequim, Xangai, Jiangsu e Guangdong.
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O Ministério da Educação de Alberta continua a dar as  
boas-vindas a mais de 2.000 novos estudantes  

estrangeiros de mais de 70 países para estudar na  
província todos os anos.

Educação pública em Alberta, Canadá
No Canadá, cada ministério da educação provincial e territorial estabelece, financia e administra seu 
próprio sistema de educação. Alberta tem 63 distritos escolares financiados pelo governo e, embora 
a maioria dos estudantes frequente escolas públicas, outros frequentam escolas católicas romanas e 
francófonas (de língua francesa) financiadas por verbas públicas.

Sistema de ensino
O sistema de ensino de Alberta, desde o jardim de infância até a conclusão do ensino médio, inclui programas para alunos 
de pré-escola, ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio. Depois de concluir o ensino médio, os estudantes 
podem optar por continuar seus estudos a nível pós-secundário em universidades, faculdades ou escolas técnicas. A tabela a 
seguir descreve a divisão do sistema de ensino de Alberta e as faixas etárias gerais correspondentes:

Currículo e exames padronizados
O currículo de Alberta é padronizado em toda a província. Portanto, os alunos estudam o mesmo material e recebem educação da 
mesma qualidade, independente da escola que frequentam. Os estudantes estrangeiros cursam o mesmo currículo reconhecido 
internacionalmente que os estudantes de Alberta e recebem instrução em matemática, ciência, literatura e estudos sociais.
No sistema de ensino de Alberta, os exames das principais matérias aos quais são submetidos todos os alunos são padronizados 
em toda a província. Testes de Aptidão Acadêmica provinciais são realizados na sexta e na nona séries, e avaliações de 
aprendizagem estudantil estão em fase piloto em algumas turmas da terceira série. Os exames provinciais para obtenção de 
diploma são realizados na décima segunda série, o último ano do ensino médio. 

Internacionalização
O Ministério da Educação de Alberta está comprometido a apoiar a internacionalização das 
escolas de Alberta. Os esforços de internacionalização incluem:

• Reformular o programa de estudos sociais para que se concentre no conceito de  
cidadania global;

• Trabalhar junto com consultores especialistas em línguas e professores para 
aperfeiçoar o sistema de aprendizado de segunda língua na província;

• Estabelecer parcerias entre as escolas de Alberta e escolas de outros países;
• Proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagem experimental no exterior; e 
• Acolher estudantes estrangeiros na província.

Série Idade (anos) Categoria

Jardim de infância (K) 4 -6 Pré-escola

1 -6 6 -12 Ensino fundamental (primeiro ciclo) 

7 -9 12 -15 Ensino fundamental (segundo ciclo)

10 -12 15-18 Ensino médio 


