
CONTACT:
EMAIL: SCHOOL@STUDYINCANADA.CA

PHONE: 1 (902) 628-2379  |  FAX: 1 (902) 892-1198
P.O. BOX 3231, CHARLOTTETOWN, PEI, CANADA, C1A 7N7

FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR
PROGRAMS, SERVICES, AND MORE PLEASE VISIT

WWW.STUDYINCANADA.CA

Ahmad Mahdi H Aisadah | Saudi Arabia

The people here are very helpful and always smile.
They make me feel like I am at home...

Faça amigos de todo o mundo e
desfrute de:

∙ Programas de Qualidade

∙ Experiências Culturais

∙ Instalações Modernas (Novo prédio em 2015)

∙ Ambiente Seguro e Amigável

Nossa convicção fundamental é que habilidades 
linguísticas devem ser ensinadas, praticadas e 
vividas.

∙ Melhore suas habilidades dentro e fora de sala de aula

∙ Participe de eventos culturais e atividades sociais

∙ Pratique seu inglês com as pessoas na sua casa de família

∙ Aproveite nossas praias e frutos do mar mundialmente

   famosos

∙ Visite a casa da Anne of Green Gables

HELPING YOU ACHIEVE
YOUR GOALS



Prince Edward Island

Charlottetown

STUDY HERE!
OUR LOCATION

Descubra sobre a vida canadense morando em uma casa de família.

∙ More e estude em uma das capitais mais seguras e amigáveis do Canadá
∙ Transporte escolar de ida e volta
∙ Casa de família de 5 a 15 minutos da escola no máximo
∙ Limpos e confortáveis quartos privados
∙ Três refeições por dia e acesso à outras instalações da casa (cozinha e
   lavanderia)

CANADA’S BEST
HOMESTAY PROGRAM

Educadores e equipe de suporte altamente 
treinados fornecem suporte multilíngue em 
um ambiente de aprendizagem moderno em 
Charlottetown, uma das cidades mais seguras 
do Canada. Nós oferecemos suporte 
personalizado em cada etapa do processo. 

Study Abroad Canada tem oferecido 
programas educacionais de inglês de 
qualidade desde 1994. Nós temos ajudado 
estudantes ao redor do mundo a conquistar 
objetivos e a realizar sonhos.

LANGUAGE PROGRAMS:
∙ Intensive English Program   ∙ Private Tutoring
∙ Summer Youth Camp        ∙ Study Tour Package
∙ Customized Group Package

ACADEMIC PROGRAMS:
∙ University Preparation Program 
∙∙ High School Preparation Program     

TEACHING TRAINING:
∙ TESL Certificate (TESL Canada Certified)

STUDY ABROAD CANADA
ACCREDITED PROGRAMS


