APRENDA INGLÊS
NATURALMENTE.
ESTUDE INGLÊS
NA AUSTRÁLIA.

CE O
É fato que só existe uma
maneira de dominar
realmente um novo idioma,
morar em um pa s onde o
inglês seja o idioma nativo.
E embora existam no mundo
uma série de pa ses onde se
fala o idioma inglês, na
Austrália você poderá
explorar seu novo idioma
em um pa s culturalmente
diferenciado, de mente
aberta, e que vem dando as
boas-vindas às pessoas que
falam outros idiomas há
décadas.

Muito além das palavras.

Estudar inglês na Austrália é muito mais
do que repetir palavras em uma sala de
aula. Nossos centros de aprendizado são
focados no pensamento crítico, bem
como em trabalhos e projetos em grupo
– todos retirados de experiências na vida
real. O que significa que você não vai
apenas estar aprendendo o idioma, você
estará aprendendo como usá-lo na vida
diária.
Estudando na Austrália você vai ganhar
uma vasta gama de habilidades para a
vida que você não ganharia em seu país
de origem e em qualquer outro lugar.
Habilidades de valor inestimável, como
resolver problemas, liderar diversas
equipes de pessoas, e utilizar seu inglês
em situações do mundo real –
habilidades que serão úteis para você
por toda a vida.
E com essa mistura multicultural de
estudantes em nossas instalações
educacionais, você irá aprender o idioma
do mundo em um ambiente
verdadeiramente internacional.

Realmente uma educaçao
de qualidade

Qualquer educação é tão boa quanto
aqueles que a ensinam. E nosso ensino
de inglês mantém sua alta qualidade de
maneira consistente – não importa onde
você estude ou qual curso você escolha.
Como o único país do mundo com uma
estrutura de credenciamento para a
manutenção de um padrão nacional –
bem como com revisões da qualidade e
auditorias de desempenho consistentes
– você pode ter certeza que estará
recebendo o melhor ensino de inglês.

Um idioma, muitos caminhos.
A Austrália oferece uma extensa gama de cursos de inglês – portanto deve haver um que sirva para você:
Sua meta

Cursos dispon veis

Melhorar sua proficiência geral para
poder acessar cursos de nível mais alto;
melhorar seu inglês para poder viajar;
ou para fazer algum trabalho eventual
em um país onde se fala inglês

General English (GE): Focado no inglês formal e informal, e nas habilidades
gerais de comunicação.

Você deseja estudar em uma escola
australiana, fazer um curso médio
vocacional ou frequentar uma
universidade

Secondary/High School Preparation (S/HSP), English for Academic
Purposes (EAP), English for Further Studies (EFS): Estes cursos são
geralmente baseados no inglês falado e escrito que você vai precisar para
estudos posteriores.

Você planeja fazer um exame como
IELTS, TOEFL, TOEIC, ou tirar o
Cambridge First Certificate

Curso preparatório para os exames: Uma combinação de habilidades
gerais e desenvolvimento do conhecimento, bem como orientação e prática
para o exame.

Você deseja aprender a falar e
escrever em inglês da maneira
necessária para um contexto
específico

Cursos de inglês para propósitos especiais - English for special purposes
(ESP), tais como Inglês para Negócios, Inglês para Profissionais da Saúde,
Inglês para Hotelaria: Estes estudos se baseiam geralmente no inglês
falado e escrito que você vai precisar para aquele contexto particular.

Você deseja ensinar inglês no seu país

Inglês para Professores: Estes cursos incluem TESOL (Teaching English to
Speakers of Other Languages), EfTC (English for Teaching Children).

Você deseja tirar umas pequenas
férias e estudar inglês

Study tour: Estes cursos são uma combinação de General English (GE) com
atividades esportivas, sociais, turísticas ou culturais.

Estaremos prontos quando
você estiver pronto.

Você pode resolver começar seu estudo
de inglês quando achar conveniente. A
maioria dos cursos de inglês tem datas
de inscrição flexíveis, e têm início a cada
semana ou a cada mês.

Vá além de seu inglês.

Se você vier para a Austrália, pode ser
que você deseje fazer mais coisas do
que só estudar. E dependendo do tipo
de visto que você escolher, você terá
flexibilidade para combinar seus estudos
com até 20 horas de trabalho por
semana. Considere estas opções:
Visto de estudante: Permite que você
estude em período integral, trabalhe até
20 horas por semana, e viaje.
Visto de turista: Permite que você
estude por até 12 semanas enquanto
viaja.

Vistos de trabalho nas férias e de
trabalho & férias: Permite que você
estude por até 17 semanas, trabalhe
meio período ou tempo integral, e viaje.
Se você precisar de ajuda para encontrar
o visto certo para você, o site da
imigração australiana tem um teste
rápido – Visa Wizard – que pode
ajudá-lo
www.immi.gov.au/visawizard

Invista em seu futuro.

Os preços dos cursos de inglês variam
de A$12.000 a $19.000 por ano, porém
existem também cursos mais curtos com
preços consideravelmente menores.
Você pode viver confortavelmente como
um estudante na Austrália com
A$1.500–$2.000 por mês. E os
estudantes internacionais que têm visto
de estudante podem ajudar a pagar
estes custos trabalhando meio período.

UMA EDUCAÇAO
AUSTRALIANA
PARA UM

Para mais informações sobre como
estudar na Austrália, visite o site
www.studyinaustralia.gov.au

Sites úteis.

Sobre o ensino de inglês na Austrália:
www.englishaustralia.com.au

SEJA QUAL FOR O SEU
NÍVEL DE INGLÊS,
VOCÊ VAI
ENCONTRAR UM
PROGRAMA QUE
ATENDA ÀS SUAS
NECESSIDADES.

Para mais informações, visite
www.studyinaustralia.gov.au
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