
British Columbia, Canada

Programa de Estudantes 
Internacionais de Abbotsford.

abbotsford
Sua Experiência Canadense Total
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Abbotsford   Viva e Aprenda

2

• Localização ideal na área metropolitana de 
Vancouver

• Experiência de imersão total em ESL
• Programas especiais exclusivos
• Excelente desempenho dos estudantes

• Nível extra de apoio aos estudantes
•	Famílias	anfitriãs	de	qualidade	e	

cuidadosamente selecionadas
• Experiência total para os alunos
• Clima confortável

Aprenda Mais e Viva Melhor.
Curta uma real educação e estilo de vida canadense.
Descubra e experimente a vantagem de Abbotsford. 

Alta

Baixa

Clima em Abbotsford
Temperatura média anual 
(°Celsius)



3

A cidade de Abbotsford está localizada no coração de Fraser Valley e é 
carinhosamente conhecida com a “Cidade no País”. Temos um aeroporto 
internacional para maior facilidade, um novo e moderno hospital com um 
centro	 de	 pesquisa	 de	 câncer	 e	 uma	universidade	 local	 que	 trabalha	 em	
estreita	colaboração	com	nossas	escolas.	Abbotsford,	uma	das	cidades	que	
mais cresce no Canadá, tem todo o conforto de uma grande cidade, mas em 
um ambiente rural. 

O Distrito Escolar de Abbotsford é conhecido por sua excelência em educação 
e tem sido reconhecido por sua liderança em áreas de excelência acadêmica, 
saúde	e	fitness,	esportes	e	educação	infantil.	

As escolas de ensino médio de Abbotsford possuem excelentes programas 
esportivos e vencem campeonatos em muitas modalidades todos os anos. 
Muitos de nossos atletas ganham bolsas de estudos de nível estadual, 
nacional	e	internacional.	Muitos	alunos	que	se	graduaram	em	nossas	escolas	
foram estudar e lecionar em universidades de prestígio em toda America do 
Norte.  

Excelência acadêmica é o foco de nossas escolas e preparar os alunos para 
encarar	os	desafios	e	oportunidades	do	século	21	é	nossa	meta	principal.	
Acreditamos	piamente	que	os	alunos	devam	ter	o	conhecimento,	habilidades	
e intelecto para competir no mercado global. 

Abbotsford oferece vários programas eletivos, incluindo cursos avançados 
de tecnologia com créditos universitários, um Programa de Bacharelado 
Internacional, cursos “Advanced Placement” com crédito universitários e 
quatro	academias	esportivas	(hóquei,	futebol,	golfe	e	beisebol).	

Todas	nossas	unidades	ministram	sólidos	programas	de	educação	artística	
e artes cênicas e o Distrito possui uma escola de artes  de nível elementar 
e secundário integrados. Recentemente, duas de nossas escolas foram 
reconhecidas em publicações nacionais como duas das melhores escolas do 
Canadá.   

O	Distrito	Escolar	Abbotsford		é	um	distrito	de	alto	desempenho	porque	nos	
importamos	profundamente	com	nossos	alunos.	Nós	nos	comprometemos	
em oferecer a cada um de nossos alunos a melhor escolha possível de 
programas	e	apoio	educacional.	Cada	escola	em	Abbotsford	reflete	nosso	
lema: “Respeito, Oportunidade e Inovação”.  

Atenciosamente

Kevin Godden, Superintendente de Escolas

Bem-vindos ao Distrito 
Escolar de Abbotsford

3Abbotsford - Sua Experiência Canadense Total!  

Distrito Comercial Central

O moderno Hospital Regional de Abbotsford

Centro de Compras

Universidade de Fraser Valley
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Montanhas

Canadá
• Eleito um dos melhores países do mundo para 

viver pelas Nações Unidas.

• Segundo maior país em área do mundo, com 
uma crescente população de 35 milhões de 
habitantes. 

• Sociedade multicultural receptiva aos novos 
imigrantes e alunos internacionais. 

Educação Canadense
• Líder mundial em ensino de idioma

• De acordo com os estudos da PISA elaborada 
pela OECD, o Canadá ocupa o 1º lugar no 
Sistema Educacional de Ensino Médio dos 
países de língua inglesa, bem a frente dos 
Estados Unidos e Reino Unido¹. 

• O ensino universitário do Canadá é tido como 
de classe mundial. Um estudo global colocou o 
Canadá em 4º	lugar	na	classificação	geral	em	
2013².   

FlorestasRios
Lindas 1  Fonte: OECD, PISA 2009 Database. 12 http://dx.doi.org/10.1787/888932343342

2  Fonte: http://www.universitas21.com/article/projects/details/158/overall-2013-ranking-scores-
and-conclusion

ABBOTSFORD

British 
Columbia

CANADÁ

Área da Grande Vancouver Ottawa
Toronto



Combinado Signi�ca Pontuação dos Resultados em Matemática, 
Ciência e Alfabetização. 

BC’s COMBINED OVERAL PERFORMANCE

British Columbia

Canadá

Nova Zelândia

Austrália

Reino Unido

Média da OECD

Estados Unidos

480 490 500

25th

24th

20th

10th

8th

7th

6th

510 520 530 540

British Columbia Área da Grande Vancouver
• A terceira maior área metropolitana do 

Canadá com cerca de 2,2 milhões de pessoas.

• Estende-se pelo Fraser Valley e possui várias 
das maiores municipalidades de British 
Columbia, incluindo as cidades de Vancouver e 
Abbotsford.

• Oferece oportunidades de lazer ao ar 
livre	como	esqui,		passeios	de	barco	ou	
caminhadas pelo Stanley Park Seawall. 

•	Centro	de	arte	e	cultura	em	BC.	A	Orquestra	
Sinfônica de Vancouver, o Bard on the Beach, 
a Galeria de Arte de Vancouver e muito mais 
estão localizadas em Vancouver.    

• Vancouver hospeda as internacionalmente 
reconhecidas Universidade de British Columbia 
e Universidade Simon Fraser. 

British Columbia: Verde & Vibrante
• Possui lindos oceanos, lagos, rios, montanhas 
e	florestas.	

•	Sede	de	famosas	estações	de	esqui	e	anfitriã	
das Olimpíadas de Inverno de 2010.

Educação em British Columbia
• A educação no Canadá é de nível mundial e na 

BC é ainda melhor! De acordo com a OECD, 
BC superou outras províncias canadenses e 
os principais países da OECD em Matemática, 
Ciências e Alfabetização.  

Montanhas

Montanhas

Oceanos
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DESEMPENHO ACADÊMICO GLOBAL DE BC



Por que Escolher 
Abbostsford? 
Razão #1

LOCAL IDEAL 

Nunca considerei ficar em uma grande cidade porque eu queria vivenciar algo diferente 
do que eu tinha no Brasil devido a morar em uma grande cidade. Pensei também que morar 
em uma pequena cidade me permitiria interagir mais facilmente com o povo canadense do 
que  morar em uma grande. Portanto, indo a Abbotsford, pensei, significaria falar e ouvir mais 
inglês e, realmente, conhecer mais o estilo de vida canadense.               ~ Isabela Copola,  Brasil

Abbotsford: Aprenda. Viva. 
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Visão Geral da  
Cidade e Localização
•	Uma	das	cidades	que	mais	

crescem no Canadá com 
140.000 habitantes.

• Localização ideal – cerca 
de uma hora do centro de 
Vancouver e do Aeroporto 
Internacional de Vancouver. 

•	Economia	sólida	baseada	
em transporte, aeroespacial, 
agronegócios	e	indústria	leve.	

Clima
Clima bem ameno comparado 
ao resto do Canadá.

Inverno – Pouca neve 
(exceto nas montanhas) 
com temperaturas diurnas 
de 7°C em janeiro e 
fevereiro

Verão – Confortável, seco 
e	quente.	Em	agosto,	a	
temperatura média diurna é 
de 24°C 

Conveniências e 
Atividades Locais
• Restaurantes internacionais, 

moderno hospital, teatro, 
centro vibrante e o novíssimo 
mega shopping. 

• 3 grandes centros de lazer, 
ringues de patinação, 
piscinas,	parques,	ginásio	de	
escalada,	quadras	de	tênis,	
pistas de skate e trilhas de 
equitação.	

• Atividades locais incluem 
eventos comunitários anuais 
como  The Berry Festival e 
o Abbostsford Internacional 
Airshow, um dos maiores 
shows aéreos do mundo. 

• Sede de uma das maiores 
instituições de nível superior 
de British Columbia – 
University of Fraser Valley, 
que	possui	mais	de	16.000	
alunos e oferece excelentes 
programas,	muitos	dos	quais	
com transferência  
direta à  
Universidade  
de British  
Columbia.  

ideal
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As escolas de Abbotsford…

•	Foram	classificadas	como	uma	das	“10	
Melhores Escolas do Canadá” pela  
Maclean´s Magazine.

• Receberam o prêmio do Primeiro Ministro  
pela excelência no ensino.

• Receberam o prêmio Canada´s Outstanding 
Principal Award.

Os alunos de Abbotsford...

Ingressam nas melhores universidades do 
Canadá, dos Estados Unidos e do mundo, 
incluindo...
• Oxford University – 

Vencedor da Bolsa 
de Estudos Rhodes 

• MIT
• Harvard
• Stanford
• Cornell University
• Brown University
• Clemson University

Principais Realizações das  
Escolas de Abbotsford.  
Nossas escolas têm sido reconhecidas por seus programas  
progressistas e sucesso acadêmico. Por que somos tão bons?

Por que Escolher 
Abbotsford?
Razão #2

EXCELENTE DISTRITO –  
GRANDE DESEMPENHO  

DOS ALUNOS

…competiram e venceram competições técnicas e acadêmicas 
nacionais e internacionais, incluindo a Olimpíada Mundial de 
Química em Moscou, Rússia. 

... ingressaram em carreiras importantes na NASA, MIT, Soft 
Citizen, Electronis Arts (EA) e Disney ... nossos graduados 
são	engenheiros,	arquitetos,	médicos	e	artistas	de	sucesso...
um deles é piloto do Primeiro Ministro!  

Por que Escolher  
a Abbotsford?
Razão #3

ESCOLAS RECONHECIDAS 
REGIONAL E  

NACIONALMENTE. 

• Parson’s School 
of Design

• John Hopkins University
• Seoul National 

University
• University of Toronto
• University of 

British Columbia
• McGill
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Distrito Escolar Abbotsford # 34 Escolas 
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 

Todas as Escolas de Ensino Médio Oferecem uma Variedade de Cursos Acadêmicos  

Rick Hansen Secondary 
Séries: 9ª a 12ª
Número Aproximado de Alunos: 800

Programas Especiais/Aulas:
Cursos Advanced Placement (AP), Programa 
“Honours”, Aviação, Belas Artes, Arte 
Digital,	Radiodifusão,	Jornalismo,	Negócios,	
Contabilidade, Projetos e Desenhos em 2D 
+	3D,	Arquitetura,	Estúdio	de	Gravação.	
Esportes: Corrida cross-country, futebol, 
vôlei,	futebol	americano,	basquete,	luta	livre,	
rúgbi, caminhada, ultimate Frisbee, golfe.
Clubes:	Equipe	Scholarship,	Jornal	da	Escola,	
Clube Multicultural, Clube da Consciência Global. 

http://rickhansen.sd34.bc.ca

O Distrito Escolar de Abbotsford recebe de braços abertos alunos internacionais do mundo inteiro para estudar 
em	suas	reputadas	escolas.	A	experiência	de	Abbotsford	inclui	um	programa	internacional	focado	na	qualidade,	
modernas instalações e famílias cuidadosamente selecionadas. Abbotsford oferece treinamento no idioma 
e	programas	acadêmicos	completos	que	são	reconhecidos	pelo	Ministério	da	Educação	de	BC.	Abbotsford	
também	oferece	oportunidades	acadêmicas	avançadas	aos	alunos	que	procuram	por	níveis	mais	altos	de	
desafios	acadêmicos	e	a	oportunidade	de	ganhar	créditos	universitários	enquanto	frequentam	o	ensino	médio.	
Em Abbotsford, os alunos internacionais têm a oportunidade de aprender inglês e conhecer uma nova cultura 
enquanto	desfrutam	de	uma	educação	de	nível	mundial.						

O Distrito  Escolar de Abbotsford possui aproximadamente:

• 19.000 alunos
• 30 escolas de nível fundamental  

(30 escolas de nível fundamental)

• 7 escolas de  nível fundamental II  
(6ª a 8ª séries)

• 7 escolas de nível médio  
(9ª a 12ª séries)

• 1400 professores
• 350 alunos internacionais
• escola virtual

Abbotsford Senior Secondary School
Séries: 9ª a 12ª
Número Aproximado de Alunos: 950

Programas Especiais/Aulas:
Programa de Bacharelado Internacional (IB), Programa 
Honours, Direito, Contabilidade, Gestão de Empresas, 
Radiodifusão, Medicina de Reabilitação Esportiva, 
Academia de Futebol, Arte Digital, Arte, Dança, Artes 
Cênicas, Banda de Música, Instrumentos de Percussão.
Esportes:	Voleibol,	futebol,	basquete,	rúgbi,	luta	livre,	
futebol americano, cross-country, corrida, atletismo. 
Clubes: Kiwanis Key Club, HIB Leadership, Clube 
Multicultural, Comitê de Gradução,  Scholarship Club, 
ISP Peer Mentoring, Big Sisters Peer Tutoring/Buddy 
Program,Fish Hatchery Volunteers

http://abbysenior.sd34.bc.ca

Distrito Escolar 
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W.J. Mouat Secondary
Séries: 9ª a 12ª
Número Aproximado de Alunos: 1550

Programas Especiais/Aulas:
Programa	Honours,	Negócios,	Contabilidade,	Marketing,	Economia,	
Psicologia, Direito, Projetos e Desenhos em 2D+3D, Impressão 
em 3D, Animação em 3D, Educação ao Ar Livre, Design de Moda, 
Banda de Música, Coral, Artes Visuais, Arte Digital.   
Esportes: Natação (Velocidade e Sincronizado), cross-country, 
futebol	americano,	voleibol,	basquete,	luta	livre,	golfe,	futebol,	
atletismo, rúgbi. 
Clubes:	Clube	Multicultural,	Xadrez,	Equipe	de	Dança,	Clube	Right	
Fight,	Clube	Youth	Buddy,	Jornal	Hawkzine	School,	Equipe	de	
Improvisação, Danças Escolares, Clube Scholarship, Benevolent 
Nerds Society (Colegas Tutores), Conselho de Graduação, Clube de 
Esqui,	Clube	de	Golfe.

http://wjmouat.sd34.bc.ca

Robert Bateman Secondary
Séries: 9ª a 12ª
Número aproximado de Alunos: 800 

Programas Especiais/Aulas:
Advanced Placement (AP), Programa Honours, Jornalismo, 
Direito,	Negócios,	Contabilidade,	Marketing,	Turismo,	
Animação 3D, Belas Artes, Arte Digital, Academia de Golfe, 
Aulas	de	Hóquei,	Radiodifusão,	Dança,	Teatro	Musical,	
Recreação ao Ar Livre, Projetos e Desenho em 2D + 3D, 
Robótica,	Artes	Cênicas,	Banda	Musical.	
Esportes:	Natação,	voleibol,	futebol,	basquete,	rúgbi,	
golfe, badminton, atletismo.
Clubes: Clube de Improvisação, Teatro, Clube 
Multicultural, Clube do Meio Ambiente, First Nations 
Carving Club, Clube de Arte, Música, Clube de Xadrez,  
Liderança Estudantil Wolfpack, Kiwanis Key Club, Livro do 
Ano,	Programa	de	Hóquei.	

http://robertbateman.sd34.bc.ca

Yale Secondary
Séries: 9ª a 12ª
Número Aproximado de Alunos: 1150

Programas Especiais/Aulas:
Advanced Placement (AP), Programa Honours, 
Direito,	Psicologia,	Negócios,	Contabilidade,	
Economia,	Robótica,	Projetos	e	Design	em	2D	+	3D,	
Artes Cênicas, Banda Musical, Coral, Artes Visuais, 
Academias	de	Hóquei,	Beisebol	e	Softball.			
Esportes: Natação, cross country, futebol, voleibol, 
basquete,	luta	livre,	rúgbi,	atletismo,	pólo	aquático,	
badminton, golfe.  
Clubes: Liderança Estudantil, Youth Rotary, Youth 
Kiwanis Leadership, Conselho de Graduação, Clube 
de Arte, Clube de Improvisação (Esporte Teatral), 
Intramurais, Banda Musical, Coral, Teatro Musical, 
Anime Club, Clube de Xadrez. 

http://www.yalesecondary.com

Abbotsford  
Traditional  
Secondary
Séries: 9ª a 12ª

http://www.atss.ca

Abbotsford School of  
the Integrated Arts  
Sumas Mountain Campus
Séries: 6ª a 12ª

http://www.sumasmountain.sd34.bc.ca



Advanced Placement 
Programa [AP] 
• O programa AP  é ministrado 

no Canadá e EUA e capacita os 
alunos academicamente fortes 
a estudar cursos de nível 
universitário e ganhar créditos 
universitários	enquanto	ainda	
estão no nível secundário. Os 
alunos devem ser aprovados 
para cursarem os cursos AP e 
exige-se inglês avançado. 

Academias Esportivas
• As academias esportivas 

oferecem treinamento 
de alto desempenho e 
o desenvolvimento de 
habilidades de elite durante o 
horário escolar. Os alunos são 
orientados	por	profissionais	e	
ganham créditos em Educação 
Física e em aulas eletivas.  

•	Golfe,	Hóquei,	Futebol,	
Basebol/Softball,	e	Equitação	
estão sendo  oferecidos 
atualmente. 
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Programas Especiais
Os alunos também podem matricular-se em programas de interesse especial como:

Programa de 
Bacharelado 
Internacional
• Este diploma reconhecido 

internacionalmente auxilia os 
alunos a se prepararem para 
a universidade. 

• Disponível nas 11ª e 12ª 
séries, os alunos podem 
ganhar créditos universitários 
(equivalente	ao	1º ano da 
universidade)	enquanto	
cursam o nível médio.  

Desenho em 3D 
• Abbotsford foi a primeira na 

América do Norte a ministrar 
o  programa  Impressão em 
3D no Ensino Médio. 

• Ideal para alunos 
interessados em engenharia, 
arquitetura	e	desenho.		

SAT
• O Distrito Escolar de 

Abbotsford está oferecendo 
atualmente 8 sessões 
preparatórias	opcionais	
para	o	SAT	para	alunos	que	
pleiteiam ingressar  
em universidades  
dos Estados Unidos. 
Ministrado por  
professores  
credenciados  
de Matemática  
e Inglês, os  
alunos serão  
bem preparados  
para os exames  
de matemática,  
leitura crítica e  
escrita.  Ser bem  
sucedido no exame  
pode resultar em  
milhares	de	dólares	 
em bolsa de estudos e 
o ingresso nas melhores 
universidades  
americanas. 

O Distrito Escolar Abbotsford oferece cursos  Advanced Placement nas 
áreas de Cálculo, Química, Física, Biologia, Inglês, Francês, Artes e Psicologia; 
são cursos de créditos para o primeiro ano da universidade. Embora eu não 
pudesse falar bem inglês antes de chegar a Abbotsford, fiquei em primeiro ou 
segundo lugar nas competições de Matemática, Física ou Química. Gosto do 
desafio das competições, e vencer ou ficar em boas colocações enriquece meu 
currículo acadêmico.               ~ Gil Woo Kong, Coréia    

Por que escolher 
Abbotsford?
Razão #5

OPÇÕES PARA OBTER CRÉDITOS 
UNIVERSITÁRIOS DURANTE O 

ENSINO MÉDIO.

Por que escolher 
Abbotsford?
Razão #4

PROGRAMAS ESPECIAIS



Jornalismo
• O curso é projetado para 

alunos conhecerem e 
aprenderem os aspectos 
do jornalismo impresso e a 
produção de jornais digitais. 
Os alunos aprendem a usar 
tecnologia para layout digital, 
produção	gráfica,	fotografia	
digital, processamento e 
edição de textos.

Animação
• Os alunos colaboram 

na criação de projetos 
impressionantes e 
profissionais.	Serão	
ensinados modelagem em 
3D, animação e roteiro em 
2D,	animação	em	3D,	gráfico,	
imagem, desenvolvimento de 
sites e vídeo digital.
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Por que Escolher 
Abbotsford?
Razão #6

IMERSÃO TOTAL EM ESL 
EXPERIÊNCIA AOS ALUNOS

Academia de Aviação
• Projetado para indivíduos 

interessados na carreira 
de aviação. Os alunos 
aprendem pensamento 
crítico e habilidades analíticas 
necessárias para as carreiras 
de piloto, controlador de 
tráfego aéreo ou engenharia 
e manutenção aeroespacial.  
Além de utilizar simuladores, 
os alunos também visitam uma 
torre de controle aéreo, aviões 
e	helicópteros	e	a	Everett	
Boeing Factory.  

TV e Cinema 
•	Utilizando	sofisticada	

tecnologia, os alunos 
aprendem a projetar e produzir 
programas de TV. De operação 
de	câmera,	iluminação	a	
edição de vídeo e otimização, 
este programa contempla as 
habilidades necessárias para 
criar	produções	profissionais.		

• Os alunos aprendem uma 
variedade de assuntos e 
adquirem	experiência	prática	
com professores de faculdade.

Robótica 
• Vinculado ao programa de 
Robótica	de	nível	superior	da	
BCIT, os alunos aprendem a 
construir e programar robôs 
capazes de sentir o ambiente 
e realizar uma série de 
tarefas.

Lazer ao Ar Livre
• Os alunos recebem 
créditos	enquanto	
participam de uma grande 
variedade de atividades 
recreativas incluindo 
escalada,  caminhadas e 
acampamentos,	esqui/
snowboarding,  rafting e 
ciclismo em montanha. 

Abbotsford - Sua Experiência Canadense Total!  
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Apoio Linguistíco
Baixo Número de Alunos Internacionais — De aproximadamente 19.000 alunos, menos de 2% 
são internacionais.

Experiência de imersão total — os alunos internacionais assistem as matérias acadêmicas 
regulares	junto	com	os	colegas	canadenses	enquanto	têm	total	apoio	em	ESL.		

Avaliação e nivelamento de ESL — os alunos internacionais submetem-se a um abrangente teste 
de nivelamento ao chegar e damos assistência em ESL com base nos resultados da avaliação.  

Assistentes 
Internacionais
O Distrito Escolar de 
Abbotsford emprega 
indivíduos especialmente 
treinados como Assistentes 
Internacionais (IAs). Muitos 
IAs falam a língua nativa 
dos alunos e oferecem o 
seguinte:

• Apoio aos alunos 
internacionais	em	qualquer	
problema na escola ou fora da 
vida acadêmica.  

• Supervisão da vida 
acadêmica,	frequência,	
acomodação e bem estar 
geral dos alunos.

• Auxílio na renovação de 
documentos, orientação e 
adaptação à vida no Canadá. 

• Facilitam a comunicação entre 
alunos, pais, funcionários e 
pais canadenses.  

• Destacar-se em um ambiente escolar canadense

• Compreender melhor as expectativas canadenses em 
relação à vida acadêmica 

•	Discutir	sobre	o	que	esperar	da	estadia	em	uma	família	
anfitriã	canadense

•	Compartilhar	sua	cultura	com	os	outros	enquanto	aprendem	
sobre o Canadá.

• Ter oportunidade de conhecer outros alunos internacionais e 
os Assistentes Internacionais

• Ter suas competências linguísticas  
avaliadas para se saber se  
necessitam de apoio  
extra em ESL.  Por Que Escolher 

Abbotsford?
Razão #7

NÍVEL EXTRA DE  
APOIO AO ALUNO

skillsCuidado/Apoio Especial
Abbotsford apóia os alunos  
internacionais através de:

Orientação aos Alunos
Antes do início de cada semestre (final de agosto & 
final de janeiro de cada ano), os alunos internacionais 
assistem a uma orientação de três dias para ajudá-los a 
entender como ser bem sucedido e aproveitar a estada 
no Canadá. Durante a orientação, os alunos aprendem a: 
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opportunity
Equipes Esportivas  
e Eventos
Basquete,	Golfe,	Tênis,	
Badminton, Ginástica, 
Atletismo, Futebol, Handebol,  
Natação (Velocidade e 
Sincronizado), Voleibol, Luta 
Livre, Futebol Americano, 
Cross-country, Patinação, 
Hóquei	no	gelo	e	Rúgbi.	

Viagens de Campo e 
Intercâmbios
Entre os destinos das Viagens 
de Campo incluem estações de 
esqui,	galerias	de	arte,	museus,	
parques	naturais,	escritórios	
governamentais, universidades, 
centros	de	pesquisas	e	muitos	
outros locais relacionados com 
as matérias.

Clubes e Atividades 
Extracurriculares
Artes, Esportes Intramurais, 
Clube Ambiental, Youth Rotary,  
Falar em Público, Dança, 
Conselho de Graduação, Jornal 
da Escola, Clube da Amizade, 
Banda Musical (Regular e Jazz), 
Liderança Estudantil, Esgrima, 
Remo, Clube Multicultural, Coral 
(Regular e Jazz) Educação ao 
Ar Livre, Grupo de Assistentes 
da Biblioteca, Matemática, 
Culinária, Xadrez,  Clube de 
Boas	Ações,	Desenho	Gráfico,	
Artes	Cênicas,	Fotografia	e	
o Clube Think Globally, Act 
Locally. 

Atividades, Clubes e  
Vida Estudantil
Abaixo estão alguns exemplos de atividades e eventos 
que são coordenados em algumas escolas para ajudar 
os alunos a ficarem expostos a novas experiências e 
desenvolver autoconfiança: 

Por que escolher 
Abbotsford?
Razão #8

EXPERIÊNCIA TOTAL PARA  
SEUS ALUNOS



family

Por que escolher 
Abbotsford?
Razão #9

ACOMODAÇÕES PRÉ-
SELECIONADAS E DE QUALIDADE 

COM CARINHOSAS FAMÍLIAS 
CANADENSES.

14

Se um aluno internacional escolher 
viver com uma de nossas famílias, ele: 

•Terá informações sobre a família antes de 
sua chegada.

• Receberá informações gerais para ajudar 
a se preparar para sua experiência com a 
família

•	Terá	reuniões	de	orientação	após	a	chegada

• Terá acesso a suporte contínuo prestado 
pela	equipe	de	acomodação

• Terá um número de contato de emergência 
24 horas. 

Minha experiência com a família canadense foi ótima. Lá na casa, eu tinha uma 
irmã de minha idade e nos tornamos amigas imediatamente. Foi muito legal! Eles 
foram todos muito bons para mim e me levaram para conhecer Abbotsford a o resto 
do Canadá.               ~ Ana, Alemanha  

If an international student wants to study in 
Abbotsford, and is under 12 years of age, he/she 
must live with a parent or direct relative.

As famílias anfitriãs oferecem aos alunos 
um ambiente receptivo e muito apoio, 
além de:

Um	quarto	limpo	e	privativo	que	inclui

  •	 Cama	confortável	(incluindo	lençóis,	capa	 
  de edredom, cobertor, travesseiros)

  • Mesa de cabeceira, cômoda, abajur,   
  despertador

  • Mesa de trabalho com cadeira e iluminação

  • Armário e espelho

Três refeições e nutritivos lanches

Acesso ao banheiro, lavanderia e outras 
instalações

Homestay…e não Hotel-stay! 
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A experiência de estudar em Abbotsford certamente contribuirá para meu futuro. Se tivermos boa educação em todas as 
fases de nossa vida, poderemos alargar nossos horizontes e desvencilharmos de nossos preconceitos em relação às outras pessoas. 
Isto se tornou um capítulo inesquecível de minha vida que eu não trocaria por nada. 

- Christina Ji Yoon Kim, Coréia

Uma coisa engraçada foi que, na primeira semana em Abbotsford, tudo o que eu desejava era voltar para casa. Liguei 
desesperada para minha mãe; chorei muito. Ao final do semestre, também chorei, só que desta vez foi porque eu não queria ir 
embora... Chorei porque amei minha família, amei minha escola, amei morar em um lugar cercado de montanhas nevadas, amei a 
sensação de imaginar estar em um filme americano e, principalmente, amei ter tido a oportunidade de viajar e conhecer um novo 
lugar, uma nova cultura e novas pessoas que eu nunca esquecerei. Hoje estou de volta ao Brasil e estou feliz em estar com meus 
amigos e família novamente, mas Abbotsford terá sempre um lugar especial em meu coração.                  ~ Marcela Freitas, Brasil  

Desde que vim a Abbotsford, 
amei explorar as lindas paisagens ao 
redor. As pessoas daqui são muito boas 
e receptivas; se você precisar de ajuda, 
eles estão sempre dispostos a dar uma 
mão. O clima também é do que mais 
gosto em  Abbotsford, não é muito 
quente nem muito frio. Como meu país 
é quente e seco, o clima em Abbotsford 
me fez sentir muito melhor. 

Se você estiver planejando estudar  
no exterior ou procurando uma nova 
maneira de passar o tempo, Abbotsford 
deve ser uma de suas melhores escolhas. 
É o lugar que te trará as lembranças mais 
inesquecíveis de sua vida.   

~ Vi Phan, Vietnã

O que os alunos dizem…

Abbotsford é um lindo lugar para 
se viver e estudar. Sua proximidade a 
uma natureza fascinante e à incrível 
cidade de Vancouver é simplesmente 
impressionante. O melhor de tudo, 
entretanto, é ser uma cidade de coração 
aberto. Meus professores e Assistentes 
Internacionais na Rick Hansen Secondary 
School sempre mantiveram suas portas 
abertas.  Também gostaria de agradecer 
a todos do International Student Program 
Office por serem tão receptivos e 
carinhosos. Sou muito grata pelos muitos 
momentos de alegria e risos que passei 
com minha linda família canadense; 
durante minha estada em Abbotsford, 
eu realmente encontrei meu segundo  
lar.             

~ Saskia, Alemanha    

Sempre quis praticar esportes 
diferentes e fiz rúgbi e luta livre quando 
estava na 8ª série. Embora nunca tivesse 
praticado estes esportes antes, tentei 
fazer o melhor e pratiquei com mais 
afinco do que meus colegas de equipe. 
Meu esforço valeu a pena, pois, nas 8ª e 9ª 
séries, meu time de rúgbi e eu vencemos 
os Campeonatos de Rúgbi de Fraser 
Valley.             

~ Chi Hwan Ahn, Coréia

Minha família foi tão boa. Eles sempre me 
diziam que eu era como um filho para eles; da 
mesma maneira, eu sentia que eles haviam se 
tornado minha segunda família – minha família 
canadense. Eles me fizeram sentir em casa e gostei 
muito do período que passei com eles.                

~ Vinicius Matar Wawrzeniak, Brasil
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