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Desde Grade 7 (8a serie) até 
Grade 12 (3o colegial) Programa 
de Verão e Cursos de Inglês

Seu Futuro começa aqui!   



William Academy, 
Seu caminho para uma prestigiosa universidade!

Bem Vindo a William Academy!
William Academy é uma instituição privada que inicialmente 
oferece alta qualidade de ensino para alunos internacionais e 
locais. William Academy oferece uma variedade de classes 
desde Grade 7 (8ª  série) até Grade 12 (3º colegial) baseado 
no Currículo Escolar de Ontário e o Programa Avançado 
Escolar. Atualmente, a escola possui três campus localizados 
na cidade de Toronto, em Ontario. Todos os nossos campus 
sao centro de teste oficiais para o exame do IELTS.

Nossos valores fundamentais focam em providenciar um ambiente profissional e usar técnicas 
inovativas de ensino para elevar a experiência de nossos estudantes. Na nossa escola, nós 
acreditamos na importância de ensino de qualidade e de focar nas necessidades individuais de 
cada aluno. Isso é feito pelo meio de classes pequenas, que permite que os nossos professores 
possam melhor monitorar o progresso individual de cada estudante e identificar suas qualidades 
e dificuldades de perto. Esse conhecimento é depois utilizado para projetar programas de 
ensinos feitos especialmente para garantir o sucesso de casa estudante. Os professores da 
William Academy sao membros do Ontario College of Teachers e fazem o currículo escolar 
utilizando as melhores práticas no campo educativo. Por utilizar oportunidades educacionais 
colaborativas e autênticas experiências, nossos qualificados professores não só preparam os 
estudantes para ingressar em diversas universidades renomadas no Canadá e no exterior, mas 
também inspira eles para se tornarem líderes de amanhã.



Campus de Victoria Park: 

Campus de Du�erin: 
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Nosso campo se encontra na cidade de Toronto, 
com acesso a muitas atrações locais e culturais. É 
bem conhecido por seus graduados por entrarem 
em universidades de alta qualidade. Esse campus é 
um excelente ambiente para os estudantes se 
focando no ramo de Artes, Engenharia e 
Administração.

Situado na histórica escola de Kent, nosso campus 
conta com lindos jardins e fácil acesso ao centro 
cultural da cidade. Nosso amplo campus oferece 
as os estudantes todas as ferramentas necessárias 
para uma educação bem balançada. Com acesso a 
artista de renome, um ginásio de tamanho 
completo e fácil acesso ao distrito financeiro, o 
campus de Toronto é particularmente atrativo 
para estudantes que desejam buscar carreira no 
campo em artes ou 
atletismo.

William Academy, 
Preparando os líderes

do futuro !



Campus de Cobourg
William Academy

Enquanto você anda na Victoria Park, você 
pode sentir o calor do sol enquanto aproveita a 
brisa marítima.

O Campus de Cobourgh  em realidade tem uma longa  
e bem conhecida história. Foi originalmente fundada 
em 1900 . Com mais de de 8600 m2, a escola conta 
com 2 ginásios, studio de dança e salão de música. A 
escola tem a capacidade de 1000 alunos e tem várias 
amenidades como restaurantes e dormitórios dentro do 
campus que pode acomodar mais de 200 alunos.

Cobourgh está situado a uma hora de Toronto e fica 
perto de duas das mais importantes universidades do 
Canadá: University of Toronto e Queen's University. 
Nossa escola também está a alguns passos do icônico  
“ Victoria Hall”que foi construído em 1860, antes 
do Canadá virar oficialmente um país.

William Academy- Cobourg
Acomoda estudantes de todo o 
mundo.
William Academy, Preparando 
Lideres Globais.
William Academy Cobourg está a apenas 300 metros de umas das mais bonitas 
praias de Ontário. Até a sogra do famoso cantor, Elton John tem uma casa de 
frente a praia!
Cobourg é um lugar maravilhoso para estudantes internacionais aprenderem 
mais sobre a cultura Canadense. Especialmente nessa cidade histórica que 
conta com os principais esportes, como patinação no gelo e hockey e também 
outros eventos culturais durante o ano. Todas essas atividades ajudam os alunos 
no desenvolver da língua inglesa e também experimentar de primeira mão a 
cultura canadense.

www.WilliamAcademy.ca



Quais são as vantagens de estudar
em Toronto, Canadá?

Porque escolher a William Academy?

Principal Louis

• Nossa escola é registrada com o Ministério de Educação de 
Ontário

• 98% dos nossos graduados são aceitos em faculdades 
mundialmente reconhecidas.

• Nossos cursos sao aceitos em todas as universidades 
Americanas/Canadenses

• Nos oferecemos diferentes programas como Artes e 
Atletismo, AP classes.

• Residências e professores comprometidos a ensinar 
educação de qualidade.

Canadá tem várias faculdades reconhecidas mundialmente e programas 
técnicos de especialização. Também é reconhecida por sua diversidade 
cultural, sistema de saúde e segurança.

Canadá tem uma política de imigração aberta onde os estudantes sao permit-
idos  aplicar para o visa de trabalho enquanto estudam.

William Academy, 
seu caminho para 
uma universidade 
de prestígio!

Toronto é o centro 
financeiro do Canadá com 
ótimas oportunidades de 
emprego.
Depois da graduação, com 
1 ano de experiência de 
trabalho no Canadá, os 
estudantes podem aplicar 
para a residência 
permanente.
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Processo de aplicacao:

 

William Academy oferece vários programas e cursos para o High School(Colegial) e o preparatório de 

universidade e cursos de AP. Como uma escola privada, inscrita pelo Ministério de Educação de 

Ontário, a William Academy segue estritamente o currículo e as regras exigidas pelo o órgão público 

oficial, desde as aulas até as práticas dos professores. Os estudantes podem selecionar seus cursos de 

acordo com seus interesses e também controlar o ritmo das aulas de acordo com sua capacidade 

acadêmica. Tutores e supervisores estarão disponíveis para ajudar os estudantes a alcançar seu 

máximo potencial acadêmico durante sua estadia na William Academy.

Para estudantes que vêm de outros países e que recentemente migraram para o Canadá, terão a 

oportunidade de se interagir com estudantes canadenses. Programas de ESL estão disponíveis na 

nossas escolas para apoiar as necessidades de nossos estudantes internacionais. William Academy 

também oferece treinamento para o IELTS e também é um centro autorizado a fazer IELTS testes.

1.Programa Regular Taxa(Can$) Comentário

High School(1-3 Colegial)/ Preparatorio 
para Universidade

$16,800 As aulas começam em: Setembro, Novembro, Janeiro e Março

Taxa de Registro $300 Pagamento único, não reembolsável

Seguro Medico $600/anual

Uniforme $500/anual

Atividades Extracurriculares $800.00/anual Viajens, Atividades, Esportes etc.

Material Escolar $600.00/anual Inclue livro e a taxa de impressão.

Comida e Residencia $1200/ mensal Quarto compartilhado / Mês Incluindo alojamento e 3 refeições

2.  Programa de Inglês* Taxa de Registro (CAN$) Preço Comentário

Programa de Ingles 
 (minimo 9 semanas)

$500
$4000 / por 9 

semanas
Setembro, Novembro, Janeiro, 

Março, Junho e Julho

Aulas de Verao $0 $1200/ por semana Julho e Agosto

Preço：

Notas para os 2 programas de Inglês:
•	 25	horas	de	aula	por	semana.	Aulas	sao	interativas	e	divertidas	com	professores	de	alto	renome.	Acomodacao	e	comida	incluidos
•	 Teste	de	Programa	dará	o	estudante	a	oportunidade	de	escolher	corretamente	entre	:	ESL,	ELD,	Drama	e	Cursos	de	Inglês	de	manhã	e	tarde.
•	 Estudantes	não	irão	ganhar	creditos	de	estudos	para	universidades	mas	a	escola	irá	dar	o	Certificado	de	Conclusão	no	final.

Completar a 
ficha de inscrição

Pagar a taxa de 
registro

Receber uma carta pre-
aprovação da escola

Pagar a matricula

Receber a carta oficial 
de aceitação

Conseguir visto e 
permissão para o Canada

Começar sua 
jornada com a 

William Academy



Informação do Estudante e Informação da Familia 

Nome
(Sobrenome)( (Nome)

Genero      Nacionalidade    Hobbies

Data	de	Nascimento
(AAAA/MM/DD) Email WhatsApp/

Wechat

Numero de Telefone
Serie que esta 

cursando

Nome da 

escola  

Talento&

Personalidade

Nome do Pai
(Sobrenome) (Nome)

Numero de Telefone
WhatsApp/

Wechat    

Data	de	Nascimento
(AAAA/MM/DD)

Email

Mother’s	name
(Sobrenome)( (Nome)

Numero de Telefone
WhatsApp/

Wechat   

Data	de	Nascimento
(AAAA/MM/DD)

Email

Endereço
                                (País)                     (Código Postal) Preferencia para Contato; 

Horário

Informação para Custódia (se aplicavel)    

Escola Providencio            Agente do Estudante     

Nome do
(Sobrenome)( (Nome)

Data	de	Nascimento
(AAAA/MM/DD)

Genero

Status no Canada
Cidadão Permanente          
Cidadão do Canada           

Numero de Celular

Endereço 
                                                                                                                        (País)                     (Código Postal)

Registração na Escola & Informaçao do Agente 

Termo da Escola
Mes: Setembro      Novembro      Janeiro      Março      Julio     Augosto    

Outro       _______________     Ano _______________

IELTS/TOEFL	Nota:																 Voce estudou fora de seu país? 

Série que esta aplicando
Grade 7(7a série)          Grade 8(8a série)           Grade 9(1o ano)          Grade 10(2oano)        Grade 11(2o ano)        

Grade 12(3o ano)         Preparatorio de Universidade   

Aonde voce ouviu falar da William 

Academy ?

Jornal        Website       Outro:  ________________________________________________________

Nome  _______________________   Tel _______________________   Email ___________________________

Futura opção de carreira Engenharia       Computação       Negócios/Administração       Ciencias Sociais       Arte       Não Sei       Outro       

Serviços Necessarios 
Comida            

 

Acomodaçao 

  
Program Selected Curto Periodo         Verão         Regular    

•	 Alunos	poderão	aplicar	para	bolsas	de	estudos	de	até	$10,000	anual.
•	 Por	Favor	mandar	o	seu	bolentim	dos	ultimos	2	anos	e	uma	foto	3x4.
•	 Liste	suas	atividades,	experiencia	de	trabalho	e;ou	premios.
•	 Em	menos	fe	500	palavras,	descreva	por	que	voce	quer	estudar	no	Canada?		

Sinatura	do	aplicante/pai		_____________________________Data			_____________________________

William Academy Ajuda Financeira Aplicação



Serviços para a Universidade

Ajuda Financeira e Bolsa de Estudos:
Requerimento para entrar:

University of Toronto
University of Waterloo
Carleton University
McMaster University
Queens University
York University 
Columbia University
McGill University
University of Western Ontario
Simon Fraser University
University of Victoria
Brock University

Guelph University
Windsor University

Concordia University
UBC 

Alberta University
Dalhousie University

Saskatchewan University
Ottawa University

Manitoba University
US Universities

  Programa Especial Prestígio
para Universidade

Serviços para a
 Universidade

Para estudantes ingressando
no Programa Especial 
Prestígio para Universidade

Na William Academy, nós somos devotos a providenciar 
serviços de universidade para servir cada estudante e seus 
parentes. William Academy guia os estudantes para 
desenvolver um plano de estudo imediatamente depois de seu 
ingresso na escola. Baseado nos seus interesses e objetivos na 
carreira de cada indivíduo, contando também com suas notas, 
localização e custo de cada universidade, nossos conselheiros 
pode providenciar ajuda a estudantes para selecionar a melhor 
faculdade e programa.

• Alunos necessitam passar em todas as matérias e não estar em reprovação. Nível básico de Inglês também é 
necessário.

• IELTS deve ser igual ou maior que 5.0 ( Se o aluno não quiser fazer o IELTS, ele deverá fazer o teste de inglês 
na escola quando chegar)

• Se o aluno não conseguir satisfazer os 2 primeiros pontos, o aluno poderá fazer o Programa de Inglês de ESL 
antes de entrar.

• O aluno deverá estar em boa condição de saúde e comparecer em todas as aulas. Eles também devem seguir 
ao Código de Conduta da William Academy e completar todos os suas lições.

Universidades onde a wil-
liam academy irá ajudar 
você a entrar: 

Aulas particulares um a um com o professor e classes 
pequenas, assegurando que o aluno entre na sua 
Universidade de escolha! Nossa promesa: Nós 
iremos trabalhar com o alun até ele for aceito na sua 
Universidade de escolha. Se ele/ela nao entrar, 
garantimos seu dinheiro de volta.
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University of Toronto
University of Waterloo
Carleton University
McMaster University
Queens University
York University 
Columbia University
McGill University
University of Western Ontario
Other universities

- 98% de nossos 
graduados foram 

aceitos em 
universidades 

renomadas 

- 42% de nossos 
graduados receberam 
bolsas para entrar em 

universidades 
canadenses

10% Estudantes 
de outra região

35% Estudantes 
da Asia 55% Estudantes 

Canadenses Locais



C
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Programa de Serviços
à Comunidade

Atividades 
e Clubes

Custódia

Servicos de chegada:
Nós sabemos que não é fácil deixar sua país para estudar em um novo país, por isso que nós oferec-
emos service para buscar o aluno no aeroporto, se necessário. Nossos conselheiros irão ajudar cada 
novo estudante com várias coisas: abrir uma conta no banco, buscar um novo plano de celular, ativar 
o plano de saúde, aplicar para um cartão na livraria e tour em Toronto e Niagara Falls. Nós nos 
comprometemos a fazer os estudantes se sentiram seguros e confortáveis e também se sentir em 
casa em um ambiente estrangeiro.

Seguro Médico

Educação Individual: 

Nossos servicos:

Servicos Escolares:  Atividades 
extracurriculares:

Chegada: Servicos de Visto:

      

E
ducação E

fetiva

Nós garantimos o desenvolvimento acadêmico e 
social  de nossos estudantes por oferecer um 
ambiente de ensino desafiante mas oferecendo 
toda a ajuda necessária . Nós reconhecemos que 
cada estudante é único e por isso nós oferecemos 
servicos de estudo específico para a necessidade 
de cada indivíduo. O sucesso de nossos 
estudantes é o reflexo da dedicação de nossos 
professores e da metodologia da nossa escola de 
focar nas necessidades de cada indivíduo.

Educação Efetiva: 
Na Williams Academy, nossa missão é de 
efetivamente melhorar as notas dos 
estudantes e inspirá-los a dar o seu melhor 
e alcançar seus sonhos de ter uma 
educação de qualidade.

Nossos Programas: 
Os programas e cursos oferecidos em nossa 
escola são ideais para estudantes da Grade 
7-12(8ª serie -3º  Colegial). Nós também 
oferecemos cursos de TOEFL| IELTS e Cursos 
de Ingles para nossos alunos internacionais.

Professores Dedicados: 
Nós oferecemos ajuda 
para estudantes com a 
escolha de cursos e 
planejamento para o seu 
sucesso.

Transporte para o 
aeroporto, Programa 
de Moradia, Tour 
nos Campus e outras 
atividades planejadas.

Tutoriais de 1 a 1, sessões 
de revisão depois das 
classes e assistência 
a aplicações de 
universidade.

Processamento de 
Vistos para Estudantes, 
Extensão de vistos, Visto 
de Trabalho, Visto para 
Visitante( Parentes), 
entre outros

 Eventos para diversão 
como churrascos e 
acampamento. Eventos 
esportivos como Peteca, 
Futebol, Hockey, Patinar 
no Gelo, entre outros.
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Programa de Serviços
à Comunidade

Atividades 
e Clubes

Custódia

Servicos de chegada:
Nós sabemos que não é fácil deixar sua país para estudar em um novo país, por isso que nós oferec-
emos service para buscar o aluno no aeroporto, se necessário. Nossos conselheiros irão ajudar cada 
novo estudante com várias coisas: abrir uma conta no banco, buscar um novo plano de celular, ativar 
o plano de saúde, aplicar para um cartão na livraria e tour em Toronto e Niagara Falls. Nós nos 
comprometemos a fazer os estudantes se sentiram seguros e confortáveis e também se sentir em 
casa em um ambiente estrangeiro.

Seguro Médico

O seguro médico é muito caro no Canadá. 
A disponibilidade de planos de saúde para 
alunos internacionais varía de província á  
provincia. Por isso, em províncias no qual 
não oferecem planos de saúdes a alunos 
internacionais, o indivíduo será responsável 
pelo contrato de um plano de seguro 
particular. Na província de Ontário, aonde 
o Plano de Seguro de Ontário não se aplica 
para estudantes internacionais, é mandatório 
que cada aluno providencia seu seguro 
médico. Na William Academy, nós temos 
acessos a planos de saúde que garantem que 
os nossos estudantes estejam protegidos 
desde o começo até o fim de sua viagem. 
Nós garantimos que nossos estudantes terão 
acesso a hospitais, laboratórios, emergências, 
servicos clínicos, entre outros.

Na William Academy, nós  providenciamos 
serviços de custódia, se necessário. Nós 
garantimos que seu filho será bem cuidado 
no Canadá, dando aos pais toda a segurança 
de que seu filho está em boas mãos. Para 
manter as linhas de comunicação aberta, nós 
nos comunicamos com os pais mensalmente 
para informar aos pais como seu filho está 
indo nas aulas e dar sugestões de como 
podemos melhor melhorar a estadia de seu 
filho no Canadá.

Nós  sempre  p l ane j amos  v i a gens  e 
atividades extracurriculares para os fins de 
semana, como patinação, natação, BBQs, 
volleyball de praia e outros. Para ajudar os 
estudantes a conhecer mais o maravilhoso 
país que é o Canadá, nós oferecemos viagens 
a Niagara Falls, Quebec city, Montreal e 
outras atrações turísticas. Nossos clubes sao 
organizados e conduzidos pelos estudantes, 
com a supervisão dos professores. Alguns 
de nossos clubes sao clube de ciencias, 
de esportes(futebol, badminton e tênis de 
mesa), de artes entre outros.

Esse programa dá aos estudantes a 
oportunidade de se voluntariar a centros 
de serviço comunitário, permitindo que 
eles ganhem horas de serviço comunitário 
prestado, que é um pré requisito para a 
graduação do colegial. Por se voluntariar na 
comunidade, os estudantes aumentam sua 
percepção de problemas sociais e também 
ganham experiência de trabalho.



http://www.WilliamAcademy.ca

Email: wschool@rogers.com

WhatsAPP: WilliamAcademy

WeChat:  WilliamAcademy




