
studyinburnaby.ca

Vencedor do prêmio ST Star Secondary School 2020/21

Grande Vancouver, CB, Canadá

Burnaby School District
Sucesso acadêmico, experiência canadense

Português 2021



Futuros brilhantes começam aqui

 Por que os estudantes escolhem Burnaby

• Excelente localização: ambiente urbano com muitas áreas 

verdes e perto do centro de Vancouver, das praias, do oceano 

e das montanhas para esquiar

• Fácil acesso aos meios de transporte público

• Excelente reputação acadêmica: um dos maiores Programas 

de Colocação Avançada (AP) do Canadá, com duas escolas 

que oferecem o prestigiado Diploma Capstone de Colocação 

Avançada

• Várias opções de escolas: 41 primárias (da educação infantil ao 

sétimo ano) e oito secundárias (do oitavo ao 12º ano)

• Uma grande variedade de cursos escolares: artes visuais e 

cênicas, academias de TI, esportes, idiomas e muitos outros

• Apoio a estudantes internacionais dentro e fora da escola

• Instalações modernas e tecnologia de ponta

• Extensas atividades extracurriculares: clubes escolares, 

excursões, prática de esportes dentro da comunidade e uso 

de áreas de recreação
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A localização perfeita

 A cidade de Burnaby está localizada no centro da Grande 

Vancouver, com bairros seguros, voltados para a família e com um 

forte senso de comunidade.

Burnaby é uma cidade: 
• De natureza exuberante, a poucos minutos de distância de montanhas, 

do oceano, de lagos reluzentes e de majestosos parques de áreas 

verdes

• Com transporte público local e nos arredores fácil e prático  

• Localizada a apenas 20-30 minutos do centro de Vancouver via Skytrain   

• Repleta de serviços como bibliotecas e academias de serviço de 

tutoria, além de opções de entretenimento como shopping centers e 

cinemas

• Com centros comunitários e esportivos com piscinas, quadras de tênis 

e basquete, pistas de gelo, ginásios e instalações para arte, dança e 

música

• Sede de duas excelentes instituições de ensino de nível universitário: 

a Simon Fraser University e o British Columbia Institute of Technology; 

também está localizada a apenas 30 minutos da University of  

British Columbia

• Sede de festivais e eventos culturais comunitários durante o ano todo
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Nosso sucesso acadêmico

 O Burnaby School District conta com 41 escolas primárias 

(para idades entre cinco e 12 anos) e oito secundárias (para 

idades entre 13 e 18 anos). Todas as escolas são credenciadas 

pelo Ministério da Educação da Colúmbia Britânica.

Prestígios acadêmicos:
• O Burnaby School District tem um dos maiores Programas de 

Colocação Avançada (AP) do Canadá 

• Duas escolas de Burnaby foram selecionadas para oferecer o 

prestigiado Diploma Capstone de Colocação Avançada

• Grande quantidade de bolsas de estudo concedidas para cursos de 

ensino superior

• Apoio a estudantes internacionais que estão entrando na universidade

• Diversos estudantes foram aceitos nas principais universidades, como 

a University of British Columbia, a University of Toronto, a University of 

Waterloo, a McGill University, o MIT, Princeton, Harvard e outras

• Ampla gama de disciplinas eletivas interessantes como Direito, 

Negócios, Robótica, Animação, Psicologia, Filosofia, Justiça Social, 
Música, Dança, Marcenaria, Culinária e muitos outros
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 As escolas de Burnaby dispõem das melhores e mais modernas 

instalações e tecnologias.

Instalações presentes em todas as escolas secundárias: 
• Laboratórios de informática  

com PCs e Macs

• Laboratórios de ciências

• Ampla biblioteca 

• Estúdios de dança e teatro

• Estúdios de arte

• Salas de música

• 2 ginásios

• Academia de musculação

• Campos esportivos ao ar livre

• Laboratório de robótica 

• Laboratórios têxteis e de culinária

• Laboratórios de tecnologia 

industrial   

• Refeitório



Escola secundária Alpha
930 Alpha Avenue | Alunos: 1.100 

Início das aulas: setembro e fevereiro 

Cursos de Colocação Avançada (AP) 

Cursos e programas especiais:   
certificação em robótica, imersão em francês, companhia de teatro  
e dança

 

Destaques: 

• A Alpha oferece aos estudantes internacionais um ambiente 

acolhedor onde é fácil fazer amizades e buscar a assistência  

de professores 

• Um programa acadêmico bastante completo, com uma variedade 

de cursos de colocação avançada para os melhores alunos

• Superlaboratório de ciências de nível universitário   

• A Alpha oferece a estudantes qualificados um programa 
especializado da Companhia de Teatro e Dança  

• Um programa extenso de Artes Visuais e Cênicas que inclui:  

teatro, música instrumental e coral, dança, cerâmica e escultura, 

design, desenho e pintura, e mídia digital 

• Programa Alpha BETA para alunos do 8º ao 10º ano

• Nossos estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes 

instituições: University of British Columbia, Simon Fraser University, 

University of Alberta, University of Victoria, University of Waterloo

Escola secundária Burnaby Central
6011 Deer Lake Parkway | Alunos: 1.400 

Início das aulas: setembro e fevereiro 

Cursos de Colocação Avançada (AP) 

Cursos e programas especiais:   
coral e certificação em artes culinárias
 

Destaques: 

• Superlaboratório de ciências de nível universitário

• O premiado programa de Artes Visuais e Cênicas abrange uma 

ampla gama de disciplinas, como fotografia, banda de jazz, coral, 
música instrumental, dança, criação de roteiros, direção e muito mais

• Famosa por sua programação esportiva, a Burnaby Central já ganhou 

mais campeonatos provinciais do que qualquer outra escola na 

Colúmbia Britânica. Mais de 30 equipes esportivas diferentes atuam a 

cada ano

• O corpo discente é ativo e envolve-se em uma ampla variedade de 

atividades extracurriculares e voluntárias

• Instalação com Certificação Gold em Liderança em Energia e Design 
Ambiental (LEED)

• Os estudantes internacionais já foram aceitos em instituições como 

University of British Columbia, University of Toronto, Western, York 

University, Concordia, Carleton, McMaster, Queens, MIT, Boston 

University, Miami University e Arts Institute of Vancouver
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Escola secundária Byrne Creek
7777 18th Street | Alunos: 1.050 

Início das aulas: setembro e fevereiro 

Cursos de Colocação Avançada (AP) 

Cursos e programas especiais:   
programa de certificação em artes visuais e cênicas, treinamento para 
a indústria de artes midiáticas, negócios e tecnologia da informação, 

robótica, companhia de dança cênica
 

Destaques: 
 • Frequentemente considerada a escola número 1 em nível de 
satisfação de estudantes internacionais  

• Conhecida por seu programa excepcional de artes visuais e cênicas, 
que inclui artes midiáticas, dança, teatro, música e artes visuais  

• Programa de dança bastante completo e altamente renomado: 
coreografia, companhia de atuação e todos os tipos de dança 

• Importantes produções de teatro musical  
• Conta com o que há de mais moderno em tecnologia, com seis 

laboratórios de informática, um superlaboratório de ciências e uma 
biblioteca informatizada  

• Uma grande variedade de equipes esportivas escolares e clubes de 
atividades extracurriculares  

• As instalações modernas incluem o Centro do Diálogo, um centro em 
que alunos participam de apresentações internacionais e discussões de 
nível global

• Estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes instituições: 
University of British Columbia, Simon Fraser University, Western, University 
of Alberta, Waterloo, University of Edinburgh (Reino Unido), University of 
West London (Reino Unido)

Escola secundária Burnaby Mountain
8800 Eastlake Drive | Alunos: 1.450 

Início das aulas: setembro e fevereiro 

Cursos de Colocação Avançada (AP) 

Cursos e programas especiais:   
liderança, justiça social, gestão de hotelaria, estudos ambientais, 

dança, programa de futebol da Simon Fraser University

 

Destaques: 

• Os estudantes se destacam em competições distritais, provinciais 

e nacionais nas áreas de matemática, artes midiáticas, teatro, 

redação, música, dança, debates e esportes

• A escola possui uma animada comunidade de estudantes com mais 

de 30 times esportivos e uma alta taxa de participação em conselhos 

liderados por alunos e clubes de atividades extracurriculares, como 

clubes de arte, anime, equipe de dança, esqui/snowboard e golfe 

• Programa extensivo de Artes Visuais e Cênicas incluindo: coral, jazz 

vocal, banda de concerto, banda de jazz, orquestra, dança, cursos e 

produções de interpretação teatral, e de direção e criação de roteiros

• O programa de futebol combina o treinamento profissional oferecido 
pelos treinadores da Simon Fraser University com um programa 

acadêmico modificado
• Estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes universidades: 

University of British Columbia, University of Toronto, McGill University, 

York University, Simon Fraser University, University of Victoria
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Escola secundária Burnaby North
751 Hammarskjold Drive | Alunos: 1.650 
Início das aulas: setembro e fevereiro 
Cursos de Colocação Avançada (AP); Diploma Capstone de 
Colocação Avançada 

Cursos e programas especiais:   
contabilidade financeira, orquestra de cordas, filosofia, robótica, cinema e 
broadcast, programa de enriquecimento de artes, escolinha de hóquei, 
Diploma Capstone de Colocação Avançada
 
Destaques: 
• Inauguração de uma nova escola em 2022
• A Burnaby North oferece um dos maiores programas de Colocação 

Avançada (AP) em todo o Canadá, com um forte histórico de 
resultados excelentes nos exames 

• Uma das pouquíssimas escolas do Canadá selecionadas para 
oferecer o prestigiado programa do Diploma Capstone de 
Colocação Avançada

• A escola conta com um dos maiores programas de Artes Visuais e 
Cênicas da Colúmbia Britânica, incluindo gravação de som digital, 
fotojornalismo, coral de concertos

• Uma das poucas escolas canadenses que possui uma banda marcial 
de 75 integrantes

• Modelagem e animação 3D
• A escolinha de hóquei no gelo da Burnaby North tem um programa 

de formação de habilidades no qual meninos e meninas podem 
frequentar a escola e desenvolver suas habilidades no esporte

• Estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes instituições: 
University of British Columbia, University of Toronto, Waterloo University, 
Western, York University, Carleton, McGill University, Queens, Princeton, 
University of California em Los Angeles, Boston College, University of 
London (Reino Unido), University of Warwick (Reino Unido)

Escola secundária Burnaby South
5455 Rumble Street | Alunos: 1.850 
Início das aulas: setembro e fevereiro 
Cursos de Colocação Avançada (AP); Diploma Capstone de 
Colocação Avançada 

Cursos e programas especiais:   
negócios, orquestra sinfônica, arte e design em 3D, produção televisiva, 
serviços de panificação e bufê, programa de certificação em 
preparação física
 
Destaques: 
• A Burnaby South oferece um dos maiores programas de Colocação 

Avançada de Burnaby e é uma das pouquíssimas escolas do Canadá 
autorizadas a oferecer o prestigioso Diploma Capstone de Colocação 
Avançada 

• A escola oferece um excelente programa de educação para 
negócios, com disciplinas de economia, empreendedorismo, 
marketing e turismo 

• Academia de Redes de Computadores (CISCO Networking 
Academy) 

• Uma ampla gama de cursos de Artes Visuais e Cênicas, incluindo 
orquestra sinfônica, banda de jazz, coral e coral de jazz

• A Burnaby South conta com excelentes instalações, entre elas o 
Teatro Michael J. Fox, um estúdio de produção televisiva totalmente 
equipado e um estúdio de gravação profissional

• Estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes instituições: 
University of British Columbia, University of Toronto, McGill, York 
University, University of Alberta, Simon Fraser University, University of 
Washington, Saxion (Holanda), University of Oxford (Reino Unido)
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Escola secundária Cariboo Hill
8580 16th Avenue | Alunos: 650 
Início das aulas: setembro e fevereiro
Cursos de Colocação Avançada (AP) 

Cursos e programas especiais:  
programa de pré-engenharia, direito, desenho técnico, imersão em 
francês, diretório estudantil, robótica, institutos de TI (jogos, segurança 
cibernética, especialização em Microsoft Office); academia de vôlei
 
Destaques: 
• Um programa especial de fundamentos de engenharia, oferecendo 

uma excelente preparação para estudantes interessados em cursar 
a faculdade de engenharia. As principais aulas do programa são 
projetadas para atender aos requisitos de ingresso em programas de 
engenharia da University of British Columbia, da Simon Fraser University 
e do British Columbia Institute of Technology

• Por ser uma escola menor, a Cariboo Hill oferece aos estudantes 
internacionais um ambiente familiar, facilitando a busca de amizades 
e a assistência de professores

• Um grande percentual dos estudantes recebe bolsas de estudos 
universitárias

• O excelente programa de artes visuais e cênicas abrange disciplinas 
como estudos cinematográficos, fotografia, coral, dança, teatro, 
produção teatral, banda de concertos e banda de jazz

• Uma ampla gama de programas educacionais relacionados a 
tecnologia, inclusive desenho técnico, metalurgia e marcenaria 

• Estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes instituições: 
University of British Columbia, Simon Fraser University, University of 
Victoria, Emily Carr University of Art and Design

Escola secundária Moscrop
4433 Moscrop Street | Alunos: 1.400 
Início das aulas: setembro e fevereiro 
Cursos de Colocação Avançada (AP) 

Cursos e programas especiais:   
robótica, psicologia, certificação BCIT em ciências da saúde, dança, 
liderança, mentoria
 
Destaques: 
• A Moscrop é reconhecida por seus altos padrões acadêmicos e por 

suas realizações 
• O valor total das bolsas de estudo oferecidas aos formandos da 

Moscrop normalmente ultrapassa US$ 1,5 milhão, bem acima da 
média das escolas da Colúmbia Britânica 

• A escola conta com excelentes instalações, como um 
superlaboratório de ciências, amplos laboratórios de informática e 
estúdios de dança e música de primeira linha 

• O forte programa de artes visuais e cênicas abrange disciplinas de 
música, pintura, desenho e cerâmica, além de dança, direção e 
criação de roteiros 

• A escola desfruta de uma alta participação em clubes de atividades 
extracurriculares e equipes de esportes como voleibol, esqui/
snowboard, basquete, badminton, futebol, ginástica olímpica, golfe 
e rúgbi 

• Estudantes internacionais já foram aceitos nas seguintes instituições: 
University of British Columbia, Simon Fraser University, University of 
Toronto, McGill University, Waterloo University, University of Victoria, 
Emily Carr University of Art and Design, University College pf London 
(Reino Unido)
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Apoio a estudantes internacionais

 Os estudantes internacionais, especialmente aqueles que são 

menores de idade, têm uma série de necessidades especiais.  

O apoio aos estudantes é um dos principais fatores de decisão 

para pais e alunos na escolha de uma instituição de ensino.  

Os estudantes muitas vezes precisam de ajuda para se adaptar 

à vida em um novo país. Como a maioria dos nossos estudantes 

internacionais encontra-se aqui em Burnaby sem os pais e 

familiares, eles merecem e precisam de atenção e cuidado 

especiais. Contando com uma ampla gama de serviços de apoio 

para estudantes de Burnaby, nossos alunos têm mais chances de 

sucesso em seus programas aqui.

Nosso Programa de Apoio a Estudantes Secundaristas 
Internacionais oferece: 
• Uma semana completa de orientação, com passeio pelas escolas, 

seleção de cursos, reuniões informativas e uma excursão pela região

• Hospedagem em casa de família cuidadosamente selecionada,  

com plantão de assistência 24 horas por dia e sete dias por semana

• Eventos informativos sobre o ensino superior

• Cursos preparatórios para IELTS e SAT 

• Tutoria gratuita de colegas após o horário escolar

• Excursões regulares a pontos turísticos interessantes
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Nossa equipe de apoio consiste em:
• Um grupo de funcionários multilíngue no Escritório de Educação 

Internacional

• Vice-diretor de estudantes internacionais em todas as escolas. A função 

deste profissional da alta administração é supervisionar os estudantes 
internacionais e o programa em sua respectiva escola

• Assistente de alunos internacionais (ISA) em todas as escolas 

secundárias. Esta pessoa monitora o bem-estar do aluno, bem como 

sua participação e seu progresso acadêmico, sendo um recurso para o 

estudante em muitos aspectos do programa e da vida escolar
 

• Coordenador de hospedagem em casa de família para todas as 

hospedagens em casa de família solicitadas em Burnaby. Os estudantes 

podem entrar em contato com o coordenador a respeito de qualquer 

problema relacionado à hospedagem em casa de família com a 

Langara Homestay, 24 horas por dia e sete dias por semana

• Consultores acadêmicos em todas as escolas. Eles atuam junto aos 

estudantes no planejamento de cronograma, nas mudanças de cursos, 

em consultoria e aconselhamento acadêmico, aconselhamento 

pessoal e assistência em planejamento, e na inscrição em instituições 

de ensino superior



Conheça o verdadeiro estilo de vida canadense

 Do hóquei e mountain bike à canoagem, ao xadrez ou coral, é 

fácil participar das atividades de Burnaby e vivenciar o verdadeiro 

modo de vida canadense. As escolas de Burnaby, assim como 

o Escritório Internacional, oferecem um programa de excursões 

no decorrer do ano a pontos turísticos da Colúmbia Britânica e a 

outros locais. Os estudantes podem aproveitar os diversos clubes 

escolares, atividades esportivas e atividades extracurriculares.
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Exemplos de clubes escolares
• Xadrez

• Canto coral

• Debates

• Matemática

• Esportes

• Ginástica

• Nações Unidas

Exemplos de excursões dos 
estudantes internacionais 
• Passeio para a Rocky Mountain

• Esqui e snowboard

• Visita a Victoria

• Observação de baleias

• Aurora boreal em Yukon  

e passeio de trenó puxado  

por cachorros

Exemplos de atividades 
extracurriculares 
• Voluntariado
• Prática de dança
• Prática esportiva intramural
• Tutoria de colegas
• Prática de música
• Teatro
• Liderança

Exemplos de excursões escolares 
• Aquário de Vancouver
• Visita ao Stanley Park
• Jogo de hóquei no gelo
• Patinação no gelo
• Raquete de neve
• Laser Tag
• Boliche
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 Os esportes escolares são praticados em temporadas específicas 
nas escolas da Colúmbia Britânica. Por exemplo:

Outono/Inverno
• Voleibol, futebol masculino, rúgbi, cross country, natação, luta olímpica, 

hóquei sobre a grama feminino

Inverno
• Basquete, tênis de mesa, ginástica, esqui/snowboard

Primavera
• Badminton, futebol feminino, atletismo, tênis, voleibol, golfe, rúgbi, 

ultimate frisbee, hóquei, netball

Escolinhas esportivas: Burnaby tem tres escolinhas esportivas, onde os alunos 

combinam um programa de ensino secundário modificado com treinamento 
de desenvolvimento de habilidades esportivas. 

É necessário um formulário de inscrição específico e são cobradas tarifas 
extras. 
• Futebol – Simon Fraser University Soccer Clinic em Burnaby Mountain

• Hóquei no gelo – Burnaby North

• Voleibol (streams regular e de elite) – Cariboo Hill



Hospedagem em casa de família

 Os estudantes têm a oportunidade adicional de viver com uma 
família canadense. A hospedagem em casa de família conta com 
três refeições por dia, um quarto privativo e um máximo de dois 
estudantes internacionais por casa.

Todas as famílias anfitriãs de Burnaby são residentes no Canadá, falam 
inglês e têm experiência em hospedagem de estudantes.

Os estudantes podem especificar no formulário de solicitação de 
alojamento em casa de família o tipo de família com a qual gostariam 
de viver. Essa informação é usada para combinar o aluno com a melhor 
família disponível.

Como a maioria dos distritos de escolas públicas no Canadá, Burnaby 
não oferece moradias estudantis ou “repúblicas”. 

Quais são alguns dos benefícios da hospedagem em casa de 
família em comparação com uma moradia estudantil?

• A casa de família oferece um ambiente personalizado, estável e 

seguro para os estudantes mais jovens, diferentemente das moradias 

estudantis, que normalmente contam com um adulto cuidando de  

um grupo muito maior de estudantes. Em Burnaby, apenas dois 

estudantes internacionais são hospedados em uma casa de família. 

• As casas de família permitem que os estudantes mergulhem 

completamente na cultura canadense. A experiência de imersão pode 

ajudar os estudantes a se adaptarem à vida escolar e a alcançarem 

o sucesso mais rapidamente. A maioria dos estudantes que vive 

em moradias estudantis precisa buscar ativamente suas próprias 

experiências culturais, dado que geralmente eles estão cercados 

por outros estudantes internacionais em vez de canadenses locais, 

reduzindo assim o ritmo de sua adaptação à vida no Canadá e ao 

sistema de ensino canadense. 

• Estudantes em uma casa de família podem praticar o idioma inglês 

com os outros moradores. Em uma moradia estudantil, é muito fácil 

morar com outros estudantes do mesmo país e da mesma cultura, 

falando sempre a língua materna. 

• As famílias oferecem aos estudantes refeições preparadas em casa, 

enquanto moradias estudantis geralmente oferecem apenas comida 

de refeitório. 

• Os estudantes em casas de família em Burnaby contam com seus 

próprios quartos privativos com escrivaninha, em vez de terem de 

compartilhar um quarto e a área de estudo com outros estudantes  

em uma moradia estudantil.

• As famílias são cuidadosamente selecionadas para atenderem às 

preferências do estudante, em oposição ao estilo “tamanho único”  

de uma moradia estudantil.
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O que nossos estudantes dizem:
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        Escolhi Burnaby porque tem o maior programa de colocação avançada do Canadá. No 

momento, estou fazendo cinco aulas de colocação avançada. As aulas de colocação avançada 

são difíceis, mas me conduzem ao sucesso acadêmico e me ajudam a me preparar para a vida 

universitária. O que mais aprecio em minha escola é o ambiente acadêmico competitivo. Os 

estudantes da minha escola mantêm padrões muito altos. Você pode ver isso não apenas no 

desempenho acadêmico, mas também em outros aspectos da vida escolar, como nas equipes 

esportivas. Eu recomendaria a Burnaby a outros estudantes porque oferece uma comunidade segura, 

tem um bom ambiente para aprender inglês e lhe motiva a alcançar muito mais. Tong Wang, China 

       Estudar em Burnaby foi uma experiência gratificante para mim, tanto no aspecto 
acadêmico como no pessoal. As oportunidades que as escolas de Burnaby oferecem são vastas, 

comparadas com as do México. Os estudantes têm uma ampla variedade de disciplinas para 

escolher. Os professores são muito bem-informados e inteligentes. Como as escolas também 

oferecem diversas atividades para os alunos se envolverem, é difícil não encontrar algo de que 

você goste. Winnie Chiu Castillo, México

       Aprendi muitas coisas valiosas enquanto estudava em Burnaby, mais especificamente, 
robótica. Foi incrível. Até ganhei um prêmio de mecatrônica. No geral, foi uma experiência 

maravilhosa que me fez crescer e abriu portas para diversas oportunidades. No entanto, a escola 

foi apenas parte da experiência. Fiz muitos amigos novos; amizades que durarão a vida toda.  

Fiz diversas atividades com minha família anfitriã, particularmente com meus dois irmãos anfitriões. 
Explorei a natureza canadense e, mais importante, aprendi inglês. Estou feliz por ter ido a Burnaby. 

Tenho tantas lembranças incríveis de coisas que fiz lá. Jacob Eim, República Checa

       Escolhi Burnaby porque tem uma educação de alta qualidade, as escolas têm muitas instalações 

e cursos interessantes, e o transporte local, para Vancouver, para o litoral e para as montanhas é 

fácil. Eu adorava as aulas de ciências, a grande variedade de esportes dos quais se pode participar 

e os clubes e oportunidades de liderança extracurriculares disponíveis. A natureza é incrível. Essa 

experiência me tornou mais madura e independente, e descobri muitas coisas que não conseguia 

fazer antes. Natalia Monterrubio, Espanha

       As escolas em Burnaby têm excelentes professores. As aulas são mais focadas nos indivíduos 

do que o habitual, o que torna o aprendizado mais eficiente. Além disso, as atividades 
extracurriculares, instalações e equipamentos são de alta qualidade. Todas as escolas de 

Burnaby são diferentes e têm características próprias. Burnaby é uma parte agradável da área 

metropolitana de Vancouver, com belas paisagens e pessoas de mente aberta. Tem presença  

de várias culturas e é fácil fazer amigos, o que potencializa a experiência de estudar no exterior.  

Este foi o melhor ano da minha vida. Johannes Racherbaeumer, Alemanha

       Acredito que o sistema educacional daqui seja um dos melhores do mundo. As escolas são 

modernas. Você aprenderá uma maneira diferente de estudar que, na minha opinião, foi mais 

eficaz e interessante para mim. Eu consegui me formar. As escolas são modernas e possuem uma 
vasta diversidade que me fascinou. Essa experiência abrirá seus olhos, dará a você uma nova 

perspectiva sobre o mundo e o ajudará a crescer como pessoa. Burnaby é uma cidade segura, 

o sistema de transporte público é eficiente e as pessoas são gentis e prestativas. Recomendo a 
todos que tenham esta experiência e que vivam a vida canadense! Francesca Novello, Itália

        A qualidade das escolas públicas em Burnaby é tão boa ou até melhor do que a das 

escolas particulares da Turquia. Cursei as disciplinas que precisava para minha graduação e 

também aquelas que queria estudar. Isso permitiu que eu me concentrasse no que realmente 

queria fazer. Seus anos de ensino secundário serão agradáveis aqui. Eles irão lhe proporcionar 

lembranças valiosas e muito crescimento pessoal. Morar em Burnaby abriu meus olhos a respeito 

da diversidade de nossa população e compreendi a importância disso. Vir aqui foi a melhor 

experiência da minha vida. Cada momento que passei aqui foi precioso. Vou continuar meus 

estudos do ensino superior em Vancouver. Deniz Somuncuoglu, Turquia 

        A forma como os professores ensinam em Burnaby é muito clara. Embora cada um deles 

tenha um estilo diferente, todos são prestativos. Eles querem trazer à tona o que há de melhor 

em cada aluno. Também ganhei muita experiência participando de atividades com amigos e 

experimentando novas disciplinas, como educação física e outros esportes, por exemplo. Vou 

ficar aqui, me formar e então prosseguir para os estudos do ensino superior. Burnaby tem diversas 
culturas e muitas pessoas legais. Você vai aprender muito aqui. Lembre-se: viajar expande a 

mente. Lily Nguyen, Vietnã 
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