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LOCALIZAÇÃO

A FCA está localizada em Fredericton, capital provinciana 
de New Brunswick - uma área marítima segura e bonita do 
Canadá. Fredericton está situada ao longo das margens do 
belo rio Saint John.

Fredericton é um centro educacional e cultural importante de 
New Brunswick. É o lar de duas universidades (Universidade 
de New Brunswick e St. Thomas University), da Galeria 
de Arte Beaverbrook, The Playhouse e vários festivais 
internacionais de música e artesanato. 

Alguns fatos sobre Fredericton
• Fredericton foi classificado "Entre os 10 melhores lugares 

para se viver no Canadá" por seis anos consecutivos. 
(MoneySense)

• Fredericton "ocupa o oitavo lugar no mundo em termos 
de ar limpo". (Organização Mundial da Saúde 2011)

• Fredericton é "Uma das Top  7 Comunidades 
Inteligentes do Mundo". (Intelligent Community Forum)

• Fredericton foi reconhecida como a micro-cidade nº 1 na 
América do Norte. (2014 American Cities of  the Future) 



RESUMO DA FCA 

Tradição
• A FCA foi fundada em 1978.

Instalações 
• Salas de aula, laboratórios, ginásio e área esportiva ao 

ar livre.

Corpo Docente
• A proporção de professor para aluno é de 1:12.

• Os professores da FCA são profissionais altamente 
qualificados, comprometidos e atenciosos, que tratam 
todos os alunos com respeito e se esforçam para ajudá-
los a alcançar seu pleno potencial.

• Todos os professores da FCA têm dois ou mais 
diplomas.

Programas
• Programa de Assistência à Primeira Infância: 6 meses a 

5 anos
• Pré-jardim de infância: crianças de 3 a 4 anos
• Programa extra-curricular 
• Escola primária
• Ensino fundamental
• Ensino Médio / Preparatório para as Universidades: 

cursos preparatórios avançados para ingressar em 
universidades 

• Programa de inscrição dupla com UNB e STU
• Programa Internacional de um ano
• ESL Camps  de verão e inverno
• Centro de Testes SAT e Centro de Testes AP
• Centro de Treinamento e Avaliação do TOEFL
• Centro de Treinamento e Avaliação do IELTS
• Programa Internacional da Família







SOBRE NÓS 

A Fredericton Christian Academy (FCA) é 
uma escola preparatória para universidade em 
Fredericton, New Brunswick. Somos aprovados 
pelo Departamento de Educação de New 
Brunswick. A FCA baseia-se na crença de que 
homens e mulheres jovens prosperam em um 
ambiente de aprendizado seguro, estimulante 
e rigoroso, onde são incentivados a pensar, se 
expressar e fazer perguntas críticas com confiança. 
A FCA oferece um programa exclusivo de 
preparação para a universidade, onde as portas 
do corpo docente estão sempre abertas e os 
alunos fazem parte da "família" da escola. A FCA 
está comprometida em promover o potencial 
intelectual, físico, social, espiritual e criativo dos 
alunos por meio de uma comunidade solidária e 
desafiadora.

Nossa missão 
A Fredericton Christian Academy é uma 
comunidade cristã de excelência que existe para 
desafiar os alunos a crescer em conhecimento, 
habilidade, caráter, liderança e coragem para 
impactar dinamicamente seu mundo para Deus.

Oportunidades de aprendizagem 
experiencial 
Viagens para Ottawa ON, Halifax NS, Nova York 
NY, Washington DC, QC da cidade de Quebec, 
QC de Montreal, Boston MA e Bolívia. Faça 
viagens de campo a King's Landing, Centro de 
Pesquisa Oceânica de St. Andrew, Museus de Vida 
Selvagem, Museus de Arte, Retiros de Educação 
ao Ar Livre; Festivais de música; World Concerns 
Conferences; Feiras culturais e patrimoniais; 
Conferências de Robótica; Conferências de 
Matemática e Tecnologia; produções teatrais locais; 
oportunidades de serviço em todo o mundo e 
muito mais.

Oportunidades extracurriculares  
Os alunos têm a oportunidade de participar de 
atividades extracurriculares: 

Esportes - basquete, softbol, frisbee, badminton, 
vôlei, esqui, snowboard, golfe, tênis, escalada, 
camping, futebol, cross country, natação e 
atletismo.

Artes - coral, música instrumental, atuação, teatro, 
voz, pintura, desenho, dança e escultura.

Tecnologia - robótica, codificação, programação, 
gráficos e design & tecnologia.





Youna Jung
Bacharel em Engenharia Mecânica 
na Universidade de Toronto, bolsa de 
estudos de US $ 24.000.

Hillary Fox
Bacharel em Artes pela St. Thomas 
University, recebeu uma bolsa de 
estudos do Presidente de US $ 18.000.

Minh Anh Nguyen 
Bacharel em Ciência da Computação 
e Matemática na McGill University, 
bolsa de estudos de US $ 12.000 e 
US $ 1.500 no prêmio Tomlinson 
Engagement por mentoria.

Joseph Drost
Bacharel em Ciência Política na 
Mount Allison University, bolsa de 
estudos de início e em música de US 
$ 22.000.

So Yeon Park
Bacharel em Criminologia na 
Simon Fraser University, bolsa 
de estudos de excelência do 
International Dean's Entrance $ 
13.000.

Junyoung Jeon
A SolBridge International School of  
Business, na Coréia do Sul, concedeu 
uma bolsa de estudos para Líderes do 
Pensamento Asiático, 70% de desconto 
na bolsa de estudos (no valor de mais 
de US $ 8000 por ano).

GRADUADOS FCA

Cerca de 100% dos nossos alunos continuam seus estudos nas melhores Cerca de 100% dos nossos alunos continuam seus estudos nas melhores 
universidades / faculdades do mundo. Os alunos formados recentemente entraram universidades / faculdades do mundo. Os alunos formados recentemente entraram 
com sucesso na McGill University, Mount Allison University, Universidade de com sucesso na McGill University, Mount Allison University, Universidade de 
Toronto, Universidade de Western Ontario, Dalhousie University, Universidade Toronto, Universidade de Western Ontario, Dalhousie University, Universidade 
de New Brunswick, St. Thomas University, Simon Fraser University, Indiana de New Brunswick, St. Thomas University, Simon Fraser University, Indiana 
University, and Baylor University. Além disso, as turmas que se formam na University, and Baylor University. Além disso, as turmas que se formam na 
FCA recebem mais de US $ 100.000 em bolsas de estudos todos os anos, com FCA recebem mais de US $ 100.000 em bolsas de estudos todos os anos, com 
aproximadamente US $ 10.000 por aluno.aproximadamente US $ 10.000 por aluno.



Programa de inscrição dupla
• A FCA se uniu a duas universidades nacionais - a Universidade de New Brunswick 

(nº 4 no Canadá, de acordo com o ranking de Maclean) e a St. Thomas University.
• Os alunos ganham créditos no ensino médio e na universidade por cursos 

realizados nesse ótimo programa.

• Os alunos têm a maravilhosa oportunidade de aprender e experienciar a 
universidade enquanto ainda estão no ensino médio.

• O Programa de Matrícula Dupla permite a aceleração do ensino médio e da 
universidade.

• Os alunos podem fazer cursos de nível de crédito universitário 
GRATUITAMENTE, pois esses créditos fazem parte de seu programa FCA.

• Os créditos obtidos com o programa de inscrição dupla podem ser transferidos 
para outras universidades de ponta no Canadá e do mundo.

Programa de posicionamento avançado (AP)
• Os alunos têm a maravilhosa oportunidade de aprender e experienciar cursos de 

nível universitário no campus da FCA.

• Os alunos podem ganhar créditos no ensino médio e na universidade para os cursos 
realizados nesse ótimo programa.

• A FCA é um Centro de Testes de AP aprovado pelo College Board, que permite 
aos alunos desafiar academicamente o crédito de AP no campus da escola.

• O Advanced Placement Program permite a aceleração do ensino médio e da 
universidade.

• Os alunos têm uma ampla variedade de opções de cursos de AP, incluindo 
Biologia, Cálculo AB, Cálculo BC, Ciência da Computação, Literatura Inglesa, 
Macroeconomia e Física.

• Os créditos obtidos com o Advanced Placement Program podem ser transferidos 
para as principais universidades do Canadá e do mundo.

UNIVERSITY NOW 

CENTRO DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
A FCA é um centro oficial de treinamento e avaliação para SAT®, TOEFL® e IELTS®.



St. Thomas University

University of  New Brunswick, Fredericton Campus



PROGRAMA INTERNACIONAL

Programa Internacional de um ano
O programa de um ano da FCA prepara os alunos para o sucesso acadêmico no ensino médio e na 
universidade. O programa abrange todas as áreas, melhorando as habilidades de leitura, escrita e 
fala em inglês dos alunos. 

Casa de família
Não há maneira melhor de aprender sobre a cultura canadense e língua inglesa do que morar 
com uma das famílias da FCA. Todos os alunos têm seu próprio espaço, incluindo uma sala 
bem projetada, área de estudo e 3 refeições balanceadas ... tudo a poucos minutos do campus da 
escola. Todas as famílias vivem em bairros excelentes e são extremamente atenciosas.



PROGRAMA INTERNACIONAL PARA FAMÍLIA

O Programa Internacional para Famílias da FCA oferece aos alunos do Jardim de Infância ao 5º 
ano a oportunidade de estudar em Fredericton, New Brunswick, Canadá. Este programa convida 
as famílias a acompanhar seus filhos para este programa de imersão em inglês. A FCA oferece 
uma atmosfera de aprendizado carinhosa e estimulante. Os alunos serão testados em inglês e 
desenvolvidos em conformidade, enquanto fazem parte do programa completo da escola.

Os alunos internacionais receberão um apoio completo relativo à parte acadêmica e ao inglês. 
Quando e conforme necessário, as expectativas acadêmicas são modificadas para acomodar os 
desafios de linguagem do aluno. Os alunos farão novos amigos canadenses, vão se familiarizar com 
o sistema educacional canadense, aprender sobre novas culturas e melhorar a proficiência em inglês.

A FCA trabalhará em estreita colaboração com os pais e agentes para encontrar acomodações 
maravilhosas perto da escola, explorar diferentes meios de transporte, abrir contas bancárias, 
orientar sobre a área local e garantir o apoio à adaptação. O processo de adaptação inclui traslado 
do aeroporto, encontrar moradia, apoio na compra de veículos, seguros, programas comunitários 
para os pais e vários outros itens.  



“O acampamento de verão da FCA foi realmente 
incrível. As atividades das quais participei foram 
muito interessantes e os professores da FCA eram 
verdadeiramente talentosos e atenciosos. As pessoas 
em Fredericton foram extremamente amigáveis e 
minha estadia lá me fez sentir relaxado e gratificado, 
à medida que aprimorei minhas habilidades em inglês 
e fazia novos amigos.”

~Archer Chen

ACAMPAMENTOS ESL 

A FCA oferece acampamentos divertidos e emocionantes de verão e inverno de ESL para alunos em 
idade escolar que desejam melhorar suas habilidades em inglês.

Casa de família
Os alunos serão colocados em casas de família atenciosas e seguras, localizadas a poucos minutos da 
escola.

Programação Diária
Todas as aulas serão realizadas na Fredericton Christian Academy, localizada no norte de Fredericton. 
A parte acadêmica do programa inclui 4 horas de aula em sala todas as manhãs. Durante as aulas, 
os alunos receberão atenção pessoal para ajudar a desenvolver suas habilidades de inglês na leitura, 
conversação e linguagem escrita. As tardes e noites serão preenchidas com uma variedade de eventos 
/ atividades divertidas. Todos os recursos e suprimentos da sala de aula estão incluídos na taxa de 
inscrição, como pastas, canetas, lápis etc. O almoço e lanches nutritivos serão fornecidos gratuitamente.

Eventos/Atividades
Os alunos participarão de uma variedade dos seguintes Eventos/Atividades divertidos e emocionantes. 
Alguns eventos/atividades dependem do clima.

• Hall da Fama dos Esportes
• Mercados Northside e Southside
• Clay Cafe
• Caça ao tesouro
• Compras
• Passeio pela fazenda
• Science East
• Galeria de Arte Beaverbrook
• The Playhouse
• Museu do Chocolate Ganong
• Kingswood Bowling & Centro de 

Entretenimento

• Um jogo de basquete profissional ou jogo de 
hóquei

• Visita à Assembléia Legislativa de New 
Brunswick

• Kings Landing - Local Histórico
• Kingswood Golf
• Magic Mountain
• Passeio de boia no rio Nashwaak
• Magnetic Hill Zoo
• Odell Park e jardins botânicos
• TreeGo
• Passeio de barco em St. Andrews
• Fundy National Park



2023
 ACAMPAMENTO ESL

De 9 de Janeiro a  
9 de Março de 2023

Entrada flexível - escolha 
as datas e a duração da 

estadia de 2 a 4 semanas.

De 9 de Julho a 
4 de Agosto de 2023

Entrada flexível - escolha 
as datas e a duração da 

estadia de 2 a 4 semanas.

*As taxas incluem aulas, atividades e estadia.



 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA 
UNIVERSIDADE E FACULDADE

A FCA auxilia todos os alunos internacionais no processo para o ensino superior. Cada 
aluno receberá cuidados e orientação à medida que avança para o ensino superior:  
• Reunião inicial de descoberta - Os alunos criam um plano de curso para garantir 

que eles possam entrar nas universidades de sua escolha.
• Plano do Aluno - Ajuda o aluno na seleção do curso e garante as etapas necessárias 

para uma transição bem-sucedida do ensino médio para a universidade.
• Reuniões de ponto de contato em andamento - O diretor geral e o diretor de 

alunos internacionais da FCA se reunirão com todos os alunos internacionais ao 
longo de cada ano de estudo para oferecer orientação e responder a perguntas.

• Pesquisa de faculdades e universidades - A FCA auxilia todos os alunos a 
pesquisar, visitar e analisar todas as variáveis das universidades nas quais estão 
interessadas.

• Assistência com Admissão em Faculdades / Universidades - assistência em 
solicitações, bolsas de estudos, moradia, etc.

Etapas para o sucesso na formação superior
• Como escolher uma universidade
• Qualificações / Admissões
• Quando se inscrever
• O que você precisa para se inscrever
• Como se inscrever
• Bolsas de estudo e bolsas de ingresso na universidade





TESTEMUNHOS INTERNACIONAIS

“Para mim, a FCA não é apenas uma escola, é uma grande família. A FCA tem turmas 
pequenas que permitem que os professores conheçam cada aluno. Os professores são muito 
acessíveis com qualquer dúvida e são muito fáceis de conversar. A FCA oferece aos alunos 
uma variedade de cursos e oferece inúmeras oportunidades para os alunos aprenderem, 
crescerem e se expressarem, o que ajuda os alunos a se tornarem indivíduos bem-formados. 
A FCA não se preocupa apenas com a parte acadêmica, mas também se preocupa com a 
forma como os alunos estão emocionalmente e espiritualmente. Eu fui aluno na FCA por 
apenas um ano, durante todo esse tempo, todos eram tão legais comigo. O tempo que passei 
na FCA é muito especial para mim, sinto que a FCA melhorou minha vida. ” 
~ Josie Lee, Hong Kong, aluna internacional formada no ensino médio da FCA

“A FCA é um lugar muito especial e significativo para mim. Eu realmente cresci na FCA. Fiquei 
no Canadá para estudar sem a minha família e, durante esse período, precisava de muito apoio, 
e a FCA estava lá para me ajudar a cada passo do caminho. A FCA sempre me ajudou com 
seus melhores esforços e bondade. Com o apoio da FCA, tornei-me uma jovem madura que 
adorava experienciar a aprendizagem multicultural; alguém que fez muitas novas amizades, 
alguém que gosta de ajudar os outros, uma cristã forte e uma pessoa muito confiante. Minha 
família e amigos que estavam perto de mim dizem que mudei de maneiras muito positiva por 
estar no Canadá e também disseram que fiz muitas coisas interessantes em comparação com 
outras pessoas da minha idade. Acredito firmemente que não estaria onde estou se não tivesse 
vivenciado tudo o que a FCA me ofereceu na minha vida. ” 

    ~ Junyoung Jeon, Coréia do Sul, aluna internacional formada no ensino médio da FCA

“A FCA me oferece turmas menores e atenção individual para que eu possa me sair 
melhor nos meus cursos. Os professores são muito gentis e prestativos. Também amo 
minha família anfitriã porque eles são muito atenciosos e apoiam meus interesses e 
atividades. Vir para o Canadá tem sido uma grande experiência para mim e estou muito 
feliz por ter tomado essa decisão. ” 
~ Jason Ho, Hong Kong, Aluno Internacional da FCA

“Meu marido e eu sentimos que enviar nossa filha para a FCA foi uma escolha muito boa 
porque a FCA fornece uma ótima educação aos seus alunos. O diretor - o Sr. McAloon e 
todos os professores sempre prestam o melhor atendimento possível aos alunos, a fim de 
ajudá-los a alcançar os melhores resultados. É por isso que a FCA tem uma porcentagem 
muito alta de alunos que ingressam em nas melhores universidades e, posteriormente, obtêm 
muito sucesso em suas carreiras. Além disso, todos são pessoas muito gentis e amigáveis, de 
bom coração que tratam os alunos nas casas de família como se fossem seus filhos. "
~ Thi Bach Yen, Vietnã, pai de aluno internacional formada no ensino médio da FCA
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