
Estude em Alberta



Venha estudar na nossa província!

Matricule-se em um sistema educacional que está 
entre os melhores do mundo.  

Aprenda com professores profissionais altamente 
qualificados autorizados a ensinar pelo Governo de 
Alberta.

Estude em escolas e salas de aula seguras, 
confortáveis e acolhedoras.

Destaque-se em estudos acadêmicos por meio de um 
programa educacional bem equilibrado. 

Realize suas metas pessoais por meio de 
experiências de aprendizagem individualizadas.

Estude em

CANADÁ



Escolas excepcionais  
 paisagens maravilhosas

e

XX O diploma de ensino 
médio de Alberta 
é reconhecido por 
universidades e 
instituições de ensino 
superior em todo 
o mundo.





Oportunidades 
para explorar 
e fazer novas 
amizades 
Você descobrirá que as cidades de Alberta são 
modernas, seguras e limpas.

Você terá acesso ao que há de melhor em termos de 
assistência médica.

Você se encantará com a grande diversidade de 
comunidades étnicas e religiosas que fazem parte da 
nossa província.

Você poderá participar com seus amigos e colegas de 
sala de aula em atividades esportivas e recreativas o 
ano todo.



Uma empolgante 
jornada educacional
Currículo e programas de estudo de alta qualidade o ajudarão a se 
preparar para o futuro.

O programa principal consiste em estudos de inglês ou francês, além  
de matemática, estudos sociais e ciências.

Você terá oportunidades para explorar interesses pessoais em 
cursos de música, artes cênicas ou arte e, depois das aulas, 
participar de esportes e outras atividades, como fotografia e clubes 
de debate.

As salas de aula estão equipadas com tecnologias interativas para 
enriquecer suas experiências de aprendizagem.

Ter aulas de inglês como segunda língua melhorará a sua 
capacidade de comunicação oral e escrita e o ajudará a ter maior 
sucesso agora e no futuro.

Muitas escolas têm clubes, onde você e outros alunos estrangeiros 
podem se reunir, compartilhar suas experiências e passar tempo 
juntos.

Nós o incentivamos a compartilhar a sua própria cultura e costumes e 
a aprender sobre os nossos.



 

 X Internacionalmente, os

estudantes de Alberta ocupam

a liderança em matemática,

leitura e ciências.

 X As aulas de inglês ajudam os

estudantes estrangeiros a se

ajustarem à vida em Alberta e a 

participarem plenamente na vida

escolar e comunitária.





Conforto e apoio 
enquanto você morar 
e estudar em Alberta
Casas de família cuidadosamente selecionadas e 
supervisionadas assegurarão o seu conforto e segurança 
contínuos.

Você terá seu próprio quarto, poderá usar a casa de família e 
desfrutará de excelentes refeições.

Orientação e apoio parentais ajudarão você a se ajustar ao 
novo ambiente.

 X Professores e outros funcionários  
da escola ajudam os estudantes 
a superarem todos os problemas 
com os quais venham a se deparar.



Faça sua requisição para 
estudar em Alberta hoje 
mesmo
Alberta criou autoridades escolares para supervisionar a educação dos 
estudantes que vivem em nossas cidades.

Depois que tiver decidido onde em Alberta você quer estudar, a equipe da 
autoridade escolar encontrará a escola e o programa certos para você e 
fornecerá informações sobre o processo de requisição de matrícula e os 
requisitos de aceitação.

A equipe da autoridade escolar também explicará as opções de 
aprendizagem do idioma inglês disponíveis a você e realizará sessões 
de orientação para ajudá-lo a se ajustar com rapidez.

Uma lista das autoridades escolares pode ser encontrada no site  
www.studyinalberta.ca.

Depois de ser aceito em uma escola, você precisará requerer um visto 
de estudante junto ao Ministério de Imigração, Refugiados e Cidadania 
do Canadá. 

Para conhecer as etapas necessárias do processo, visite  
www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

XX Comece a planejar com antecedência 
para encontrar a escola certa, concluir o 
processo de requisição e obter um visto 
de estudante.





Esperamos 
conhecê-lo logo. 
Para obter mais informações sobre como estudar 
em Alberta, visite nosso website em 
www.studyinalberta.ca.

EduCanada é uma marca que apoia a oferta de educação internacional das províncias e territórios canadenses. A marca 
EduCanada é o resultado da colaboração entre as províncias e os territórios por meio do Conselho de Ministros da Educação 
do Canadá (CMEC) e o Ministério de Assuntos Globais do Canadá. É uma marca comercial protegida do Governo do 
Canadá e está sujeita a um Contrato de Licença Mestre entre as partes. Qualquer reprodução não autorizada é proibida.
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