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Lista de preços  
(A partir de Setembro de 2020) 

 
TARIFAS BÁSICAS1 

 

Matrícula2 $200 

Serviços para Estudantes3 $200/semestre 

Clubes e Atividades Curriculares 4 $300/semestre 

Taxa escolar5  

• Cidadãos canadenses / residentes permanentes $7,400/semestre 

• Estudantes internacionais $9,250/semestre 

Depósito - Livros6 $200 

Seguro Saúde7  $500/semestre 

Uniforme Escolar8 

• Uniforme Feminino de $379.50 a $4259 + impostos 

• Uniforme Masculino $382 + impostos 

• Uniforme Esportivo10 $47 + impostos 

TARIFAS ADICIONAIS (apenas se aplicável) 

Declaração de custódia11  $200 

Custódia12 $500/semestre 

Taxa de Colocação (Acomodação)13 $200 

Acomodação em Casa de Família14 

• Quarto privado com banheiro compartilhado. $1,200/ mensalmente 

• Quarto privado com banheiro privado. $1,300/ mensalmente 

• Quarto privado com banheiro privado e traslados. $1,700/ mensalmente 

Transporte do aeroporto15 $70 

Inscrição para Equipes Esportivas16 $200  

 
1 Todos os custos estão em dólares canadenses e incluem todos os impostos, a menos que especificado. 
2 Não reembolsável. 
3  Cada semestre. Inclui: planejamento acadêmico com um orientador acadêmico, entrevistas mensais com alunos / pais, aulas particulares (16h 

às 18h, três vezes por semana), planejamento voluntário, aconselhamento para inscrição na faculdade. 
4 Inclui excursões, atividades de férias, clubes estudantis, etc. 
5 As aulas cobrem 4 cursos por semestre. As aulas são de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h20. (Exceto feriados e dias de desenvolvimento 
profissional) Para se inscrever, os novos estudantes internacionais devem pagar todas as taxas básicas por 2 semestres (um ano letivo). 
6 Você paga apenas uma vez. 
7 Apenas para estudantes internacionais. Inclui seguro médico privado para os primeiros 90 dias e o plano médico provincial para o resto do 
ano. 
8 Custo médio de um uniforme completo. Itens adicionais do uniforme escolar são cobrados extra e individualmente. Os preços não incluem 
impostos. Os alunos fazem o pedido diretamente da Cambridge Uniforms. Consulte os formulários de pedidos de uniformes para obter mais 
detalhes. 
9 Dependendo dos uniformes com calças ou kilt e meias ou meia-calças. Consulte os formulários de pedidos uniformes para obter mais 
detalhes. 
10 Somente alunos da 10ª série. Veja os formulários uniformes para mais detalhes. 
11 Documentação - Carta de Custódia. Não reembolsável. 
12 Estudantes internacionais com menos de 19 anos de idade devem ter um responsável legal local durante sua estadia no Canadá. 
13 Não reembolsável. 
14 Todas as opções de acomodação familiar incluem 3 refeições por dia. 
15 Transporte de ida ou volta entre o aeroporto YVR e o alojamento. 
16 Inclui camisa do time e lanches para jogos. 
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Cobertura de seguro  saúde privado após 90 dias $1.40 diariamente 

Cursos de Verão17 

• Cidadãos canadenses / residentes permanentes $1,850/curso 

• Estudantes internacionais $2,312.50/curso 

Taxa de Graduação18 $200 

Aplicação Universitária19  

• Universidades Canadenses $2,500 (até 4 aplicações)20 

• Universidades Americanas $4,500 (até 6 aplicações)21 

Programa Top University Bridge22 

• Canadá - Portfólio ou Preparação Acadêmica $11,000 

• Estados Unidos $22,000 

Can-Star Academy23 

Matemática e Ciências, Inglês e Humanidades, IELTS, Idiomas24 

• Grupos pequenos $30/hr 

• Aulas Particulares $60/hr 

Preparação para exames 25 

• Grupos pequenos $40/hr 

• Aulas Particulares $65/hr 

Canada Star Art Academy26  

• Grupos pequenos $40/aula 

• Aulas Particulares $60/aula 

 

DESCONTO FAMILIAR27 

1º aluno Custo regular 

2º aluno $1,850 de desconto no curso 

3º aluno $3,700 de desconto no curso 

4º aluno $7,400 de desconto no curso 

5º aluno 100% de desconto no curso 

 

 

 

 
17 Máximo de 2 cursos. O registro requer aprovação prévia do conselheiro da escola. 
18 Obrigatório para todos os alunos da 12ª série. 
19 Programas de Bacharelado 
20 CAD $ 500 por cada matrícula adicional. 
21 CAD $ 600 por cada matrícula adicional. 
22 Por ano acadêmico. 
23 Cada aula dura 2 horas, exceto  artes. 
24 O treinamento de idiomas inclui francês, japonês, mandarim, espanhol e coreano. 
25 SAT, SAT II, SSAT, TOEFL, AP  
26 Portfólio de arte da faculdade, ilustração e pintura, pintura a óleo, animação, modelagem. Cada aula dura 3 horas. 
27  O valor do desconto é baseado no ano acadêmico. O desconto se aplica apenas à família direta. Os alunos devem apresentar prova de 
relacionamento. 
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TERMOS DE PAGAMENTO 
Incentivo ao pagamento antecipado28  5% de desconto no valor das aulas 

Taxa de pagamento em atraso29  5% de multa no valor das aulas 
 

 

 

 

MÉTODOS DE PAGAMENTO 

Pagamentos Nacionais 
Dinheiro, transferência bancária ou cheque particular para: "Canada Star Education Group Inc" 
Enviar para: Unit 100 – 8091 Westminster Highway, Richmond, BC Canada V6X 1A7 

Pagamentos Internacionais 
Flywire:  
Visite www.canadastarsecondary.flywire.com com as 
informações da sua fatura para efetuar seus pagamentos. 
Escolha opções de pagamento local, incluindo transferência 
bancária, cartões de crédito, carteira eletrônica e muito mais 
para a maioria dos países e territórios. 
 
Para qualquer dúvida, entre em contato com a equipe de 
atendimento ao cliente pelo telefone +1 800 346 9252 ou 
pelo suporte@flywire.com 

Transferência bancária30 para: 
  "Canada Star Education Group Inc" 
Nome do Banco: Banco de Montreal 
Número da instituição:001 
Número de trânsito: 3877 
Número da conta: 1973-357 (CAD) 
Código SWIFT: BOFMCAM2 
Código: CC000138770 
Endereço do banco: 3880 No.3 Road # 100, 
Richmond, BC Canadá V6X 2C1 

 

 
28 Após o pagamento do depósito, o desconto no pagamento antecipado é aplicado automaticamente a cada conta. O desconto é removido 
automaticamente se a mensalidade não for paga integralmente antes do prazo final do desconto para pagamento antecipado. 
29 Se o pagamento não for recebido antes do prazo de pagamento. O atraso no pagamento de taxas acarreta uma sobretaxa de 5% na 
mensalidade. 
30 Os pagamentos por transferência bancária exigem uma cobrança de CAD $ 30 para cobrir as taxas bancárias. Anexe o nome do remetente, o 
nome do aluno e a data de nascimento. 
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