
O Distrito Escolar de Langley está localizado na Colúmbia Britânica, Canadá,  

a apenas 45 quilômetros ao leste de Vancouver. Nossa cidade conta 

com uma série de comodidades para atividades sociais, compras e lazer.  

Já que quase todos os nossos moradores falam inglês como sua língua 

nativa, os estudantes internacionais terão a oportunidade de aprimorar  

seu inglês ao serem imersos na cultura canadense. 

Operamos também nosso próprio programa homestay (acomodação em 

casa de família). Nossas famílias anfitriãs são selecionadas cuidadosamente 

para garantir a segurança e o conforto dos estudantes internacionais. 

Custos de Ensino 2018–2019 

Inscrição (não reembolsável)      $200 
 Anuidade &   Plano Médico (10 meses)   $13500 
 Anuidade &   Plano Médico (  5 meses)   $6750 

 
Custos Addicionais (se applicáveis) 

Taxa da Declaração de Tutela      $100 
Homestay         $900 por més 
Taxa de legalização do Relatório de Notas     $200 

 
Custo addicional em uma única vez (se applicável) 

Custo de traslado do aeroporto  (não reembolsável)         $175 
Custo de colocação em homestay     $350  

4875—222 Street Langley BC Canada V3A 3Z7 

O Distrito Escolar de Langley vem recebendo estudantes internacionais  

desde 1989. Nosso Programa de Estudante Internacional oferece uma 

ampla gama de opções de educação que incluem conclusão do 

ensino fundamental e médio, e programas de cultura e idiomas no 

verão. Nossas escolas oferecem um excelente ambiente de aprendizagem, 

com muitas opções de cursos e um excelente programa de Aprendizagem 

da Língua Inglesa (ELL) para estudantes do ensino médio, com níveis desde 

iniciante ao avançado. Além disso, temos um exclusivo Coordenador de 

Estudantes Internacionais em cada escola secundária. 

School Year 

2018-2019 

Distrito Escolar de Langley No. 35  Programa de Estudante Internacional 



Perfil das Escolas Secundárias 

Não importa a escola que frequente em Langley, você terá uma ótima experiência e oportunidades iguais pa-

ra atingir seus objetivos. Todas as escolas oferecem um apoio completo aos estudantes internacionais, inclu-

indo apoio à Aprendizagem da Língua Inglesa (ELL), e têm uma gama completa de cursos acadêmicos e 

eletivos, atividades extracurriculares, e clubes e equipes de esportes. Para mais detalhes e informações sobre 

cada escola, visite nosso site, www.studyinlangley.com, ou contate-nos através do e-mail isp@sd35.bc.ca 

Langley Fundamental Middle & Secondary School 

(LFMS)  

 Séries: 8—12 

 Ano Letivo: Linear (8-9) 

 e Semestral (10 –12) 

Brookswood Secondary School (BSS)  

 Séries 8—12 

 Ano Letivo: Linear 

Aldergrove Secondary School (ACSS) 

 Séries 9—12 

 Ano Letivo: semestral 

Langley Secondary School (LSS)  

 Séries 9—12 

 Ano Letivo: Semestral 

R.E. Mountain Secondary School (REMSS) 

 Séries 9—12 

 Ano Letivo: Linear 

D.W. Poppy Secondary (DWP) 

 Séries 8—12 

 Ano Letivo: Semestral 

Langley Fine Arts School (LFAS) 

 Séries 8—12 

 Ano Letivo: Linear  

 e Semestral 

Walnut Grove Secondary School  (WGSS) 

 Séries 8—12 

 Ano Letivo: Linear 
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