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sobre acomodação em casa de família 
 
O CBE trabalha com a Canada Homestay Network (CHN), a qual providencia 
acomodação em casa de família para alunos entre 15 e 19 anos de idade. Morar com 
uma família canadense é uma excelente forma de aprender sobre a cultura canadense 
e aprimorar o inglês. Calgary é conhecida por suas famílias anfitriãs carinhosas, 
simpáticas e seguras. 
 

Nós trabalhamos com os coordenadores de acomodação familiar 
da Canada Homestay Network que, de forma profissional, 
gerenciam todos os aspectos do nosso programa de acomodação 
em casa de família. 

 
Os coordenadores de acomodação familiar da CHN são responsáveis por encontrar 
famílias anfitriãs de alto padrão, designar estudantes internacionais para suas famílias 
em Calgary, organizar documentos de custódia, e fornecer monitoramento e suporte 
contínuos. Isso tudo assegura uma experiência segura e feliz para todos os estudantes. 
 
Os alunos internacionais e seus pais têm acesso aos coordenadores de acomodação 
familiar 24 horas por dia no caso de algum problema ou emergência. 
 

As famílias anfitriãs de Calgary foram cuidadosamente 
selecionadas. 
 

Elas recebem os alunos internacionais com grande carinho e mal podem esperar para 
compartilhar o estilo de vida canadense. 
 
O processo de escolha das famílias anfitriãs no programa de acomodação familiar é 
muito rigoroso. Os coordenadores do programa de acomodação certificam-se que 
todas as famílias: 
■ passem por uma entrevista completa para determinar se são adequadas ao 

programa; 
 

■ tenham suas casas inspecionadas; 
 

■ não tenham antecedentes criminais; 
 

■ falem inglês como primeira língua em suas casas; 
 

■ possam oferecer um quarto privativo com área de estudo; 
 

■ desejem e gostem de receber alunos internacionais; 
 

■ incluam seus alunos internacionais em todas as atividades da família. 
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sobre Calgary 
 
Localizada na província de Alberta no Canadá, Calgary é uma cidade animada e 
cosmopolita, com mais de 1.300.000 habitantes. Nossa cidade é simpática, limpa, segura e 
oferece um alto padrão de vida. Calgary tem um sistema de saúde financiado pelo 
governo, com o novíssimo e avançado Hospital Infantil de Alberta. 
 
Calgary fica a uma hora de distância das famosas Montanhas Rochosas Canadenses, com 
uma vasta extensão de natureza intocada. Conta, ainda, com uma grande variedade de 
atividades ao ar livre, tais como trilhas, escaladas, ski, pesca e acampamento. 
 
Em Calgary você encontra muitas atrações culturais, diversos restaurantes, lindos parques 
e trilhas, com algumas das mais belas regiões naturais da América do Norte. 
 
O verão é quente e agradável, com temperaturas médias em torno de 23 graus Celsius. No 
inverno, a temperatura média é de 0 grau Celsius. Com frequência, ventos especiais 
chamados de Chinooks aumentam a temperatura. Todos os prédios comerciais e 
moradias têm aquecimento central. 
 

Calgary é um ótimo lugar para morar. 
 

■ Classificada como uma das cinco melhores cidades para se viver devido ao sistema de 
saúde, infraestrutura, cultura e meio ambiente nos anos de 2009 a 2016. (Fonte: 
Economic Intelligence Unit) 

 

■ Os alunos do ensino médio de Alberta foram classificados como os melhores em 
matemática, ciências e redação dentre os países de língua inglesa. (Fonte: Organization 
for Economic Co-operation and Development, PISA, 2015) 

 

■ É a mais ensolarada das grandes cidades canadenses, com 2.300 horas de sol por ano. 
(Fonte: Calgary Economic Development, lifeincalgary.ca) 

 

■ Uma das cidades com o melhor custo de vida para se morar no Canadá; única província 
no Canadá que não cobra imposto sobre vendas. (Fonte: Calgary Economic 
Development lifeincalgary.ca) 

 

■ É conhecida como a capital da energia por ser sede das maiores empresas petrolíferas 
no Canadá. (Fonte: Calgary Economic Development, 
calgaryeconomicdevelopment.com) 

 

■ Sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1988. 
 
Calgary é uma cidade vibrante que oferece comodidades de qualidade e é rodeada de 
beleza natural. 
 

 

 
 
sobre o Calgary Board of Education 
 
O Calgary Board of Education dá boas-vindas ao mundo. Dedicamo-nos ao sucesso do 
aluno e à criação de experiências de aprendizado ricas e dinâmicas. Para nossos alunos, 
criamos um propósito, inspiramos paixão, incentivamos o crescimento e estabelecemos 
uma conexão entre o aprendizado e a conscientização social. 
  
O Calgary Board of Education (CBE) é o maior distrito de escolas públicas do oeste do 
Canadá, conta com mais de 235 escolas e atende mais de 120.000 alunos. 
 
O CBE segue o Programa de Estudos do Governo de Alberta. Todas as escolas da província 
de Alberta seguem essa grade curricular. Os alunos que concluem com sucesso os cursos 
do high school recebem créditos para o certificado de ensino médio de Alberta. 
 

O CBE oferece uma ampla variedade de opções de programas de 
estudo. 
 

Além dos cursos acadêmicos, todos os alunos estudam uma ampla variedade de matérias 
opcionais que lhes garantem uma instrução bem equilibrada. Um coordenador de alunos 
internacionais trabalha com os alunos para lhes oferecer um horário de estudo com base 
em seus objetivos, necessidades e interesses. Também oferecemos, sem custo adicional, 
apoio de inglês como segunda língua (ESL) aos alunos internacionais. 
 
Os alunos internacionais são incentivados a participarem de atividades extracurriculares. 
Essa é uma ótima maneira de fazer amigos canadenses.  
 
acadêmico | disponível em todas as escolas da rede CBE: 
 ■ Inglês ■ Ciências (Ciências Gerais, Biologia, Química e Física) 

 ■ Matemática ■ Línguas Estrangeiras (Ex. Francês, Espanhol, etc.) 

 ■ Estudos Sociais 
   

eletivas | disponíveis em algumas escolas de high school do CBE:   
 ■ Artes ■ Estudos em Design ■ Línguas ■ Medicina Esportiva  

 ■ Lanternagem
 ■ Atuação ■ Liderança ■ Psicologia 

 ■ Mecânica
 ■ Jornalismo   ■ Estudos em Direito ■ Turismo  

 ■ Computação ■ Moda ■ Marketing ■ Artes Visuais  

 ■ Construção ■ Estudos em Cinema ■ Música ■ Soldagem 
 ■ Cosmetologia

 ■  Dança ■ Educação Física ■ Culinária
 

 ■ Engenharia ■  Empreendimento ■ Processamento  ■  Performance   

 ■ Gerenciamento      de Dados      Desportiva   

                               Financeiro      

 
atividades extracurriculares  |  disponíveis na maioria dos high schools do CBE: 
 ■ Badminton ■ Debate ■ Fotografia ■ Natação (limitado)

  

 ■ Basquetebol ■ Hóquei de campo ■ Rúgbi ■ Teatro
  

 ■ Xadrez ■ Futebol americano ■ Futebol ■ Atletismo
 

 ■ Coral ■ Voleibol ■ Clubes de Atividades  ■ União de  

     ao Ar Livre   Estudantes                  

   

 

 

 

 

sobre nossas escolas e alunos 
 
Nossos professores precisam ser certificados pelo Governo de Alberta e serem formados 
em Educação. Muitos de nossos professores têm Mestrado e Doutorado em Magistério, o 
que demonstra o compromisso e o amor que têm pelo ensino. 
 
Nossas escolas seguras e acolhedoras recebem alunos internacionais do pré-escolar ao 
último ano do ensino médio. A escolha da escola é feita com base nas necessidades do 
aluno e na proximidade de sua casa.  
 
Os alunos internacionais podem se inscrever no high school pelo período de um semestre 
ou mais. Os alunos que passam mais de um ano têm a opção de terminar o high school e 
receber o certificado de high school de Alberta. 
 

Os estudantes internacionais do CBE são bem sucedidos.  
Nossos high schools (primeiro ao terceiro ano do ensino médio) garantem uma 
experiência internacional positiva e contam, nos seus quadros de funcionários, com 
coordenadores para alunos internacionais que: 
■ oferecem uma apresentação completa da vida acadêmica e social na chegada do 

aluno; 
■ incentivam os alunos internacionais a participarem das atividades escolares; 
■ oferecem oportunidades para fazer amigos canadenses. 
 

Os pais continuam conectados. 
As famílias podem monitorar o progresso escolar dos seus filhos no decorrer do ano letivo, 
entrando em contato com os coordenadores ou através de um sistema on-line. 
 

Há muitas oportunidades de ensino superior. 

O certificado de high school de Alberta é reconhecido por universidades, faculdades e 
escolas técnicas no mundo todo. Os orientadores educacionais aconselham em relação às 
opções de ensino superior e ajudam no processo de inscrição. 

 
O Calgary Board of Education vem, com frequência, sendo 
classificado entre os melhores distritos escolares no mundo em 
termos de sucesso acadêmico. 
■ Nos Testes Finais do último ano do high school, uma grande porcentagem de nossos 

alunos alcança excelência em química, física, biologia e matemática. 
 

■ Os alunos de high school do CBE frequentemente alcançam notas mais altas do que as 
notas médias mundiais nos testes dos programas International Baccalaureate (IB) e 
Advanced Placement (AP). 

 

■ Os alunos do ensino médio de Alberta foram classificados como os melhores em 
matemática, ciências e redação dentre os países de língua inglesa no teste 
internacional PISA (Programme for International Student Assessment 2015). 

 
O Canadá é um dos melhores países para estudar. Dentro do Canadá, Alberta é líder 
entre as províncias. Dentro de Alberta, os alunos de Calgary são os melhores. 

 


