Auckland
Nova Zelândia

Total de alunos 80–120
Tamanho médio da turma
10-14 (máximo 18)
Instalações
• 9 salas de aula
• Cozinha para os
estudantes
• Wi-Fi gratuito
• Chá e café gratuitos

Língua
inglesaeeaprendizagem
aprendizagem
Língua inglesa

Wellington
Nova Zelândia

Total de alunos 130-190
Tamanho médio da turma
12–13 (máximo 18)
Instalações
•
•
•
•

Mais de 12 salas de aula
Centro de estudo
Cozinha para os estudantes
Wi-Fi gratuito

Programas
Inglês Geral
Este é um programa intensivo projetado para estudantes que desejam melhorar a sua língua
inglesa para o propósito de comunicar, trabalhar ou viajar. O conteúdo do curso abrange
vocabulário, gramática e todas as aptidões (falar, ouvir, ler e escrever).
*Salienta-se que as aulas para iniciantes podem estar disponíveis em Wellington para alunos sem inglês, sujeitas
ao número de alunos. Lugares não são garantidos.

Preparação para o exame IELTS
Este programa é concebido para estudantes que precisam de passar um exame IELTS para
corresponder aos requisitos de entrada a um curso para uma escola internacional ou instituição
de ensino superior. Os alunos fazem pelo menos um teste de prática por semana (ler, escrever
e/ou ouvir), e podem participar num teste de prática de expressão oral sem custos adicionais.

Preparação para o Exame Acadêmico PTE
Este programa é para estudantes que precisam de passar no exame Pearson Test of English
(PTE Academic). O programa foca-se em melhorar as competências de linguagem dos alunos
e fornecer estratégias práticas para concluir os exercícios do exame de forma eficaz. Os alunos
recebem acesso a um conjunto amplo de recursos e materiais de prática.

Preparação para o exame de Cambridge
Este programa prepara os alunos para fazer o exame Cambridge C1 Avançado e fornece um
equilíbrio entre desenvolvimento de linguagem e preparação para o exame. Os alunos podem
realizar um exame prático semanal em condições de exame e ter a oportunidade de apoio
individual semanal com um professor, sem custos adicionais.

Pré-fundação Campbell
O campus Campbell Institute Wellington oferece cursos de Inglês para estudantes que
desejam entrar diretamente no “Programa de Estudos de Fundação” Victoria University
of Wellington, sem precisar fazer um exame externo.

Campbell Pré-profissional
Os alunos desenvolvem as suas competências em Inglês à medida que avançam para estudos
profissionais em vários prestadores profissionais do New Education Group. No final do programa,
os alunos fazem um exame externo de Inglês para o qual a Campbell oferece uma taxa reduzida.

Programa “Demi Au Pair” Campbell
Este programa oferece a oportunidade de viver e trabalhar numa casa na Nova Zelândia principalmente como cuidador de crianças - e estudar inglês. Um “demi au pair” trabalha até
20 horas por semana e pode estudar inglês por 15 ou 20 horas por semana (por exemplo, Inglês
Geral, PTE/IELTS/Cambridge: Preparação para Exames Avançados).

Treino de Barista Campbell
Em Wellington, a Campbell faz parceria com a Flight Coffee para oferecer aos alunos uma
qualificação baseada no setor. O leque completo de opções de cursos de Inglês da Campbell
pode ser realizado ao mesmo que o programa de Treino de Barista.

Cambridge CELTA
O CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) é uma qualificação
normalizada de ensino de Inglês reconhecida em todo o mundo. O curso oferece uma mistura
de experiência prática de ensino, metodologia de ensino e técnicas práticas de sala de aula.
Esta qualificação padrão do setor é perfeita para aqueles que desejam seguir a profissão de
ensino de Inglês e não exige experiência anterior no ensino.

Para informações mais detalhadas, visite campbell.ac.nz

2019
Disponível em
Datas de início
Duração
Nível de inglês
Nível etário

Wellington/Auckland
Todas as segundas-feiras
2-48 semanas
Elementar* +
+14

Disponível em
Datas de início
Duração
Nível de inglês
Nível etário

Wellington / Auckland
Todas as segundas-feiras
2-12 semanas
Intermediário +
+14

Disponível em Wellington
Datas de início Todas as segundas-feiras
Duração
2-12 semanas
Nível de inglês Intermediário +
Nível etário
+14
Disponível em Wellington
Datas de início 4 fev., 9 de set.
Duração
12 semanas
Nível de inglês
Nível etário

Intermediário Avançado +
+14

Disponível em Wellington
Datas de início 7 jan., 1 abr.,
24 jun., 16 set.
Duração
12 semanas
Nível de inglês Intermediário +
Nível etário
+16
Disponível em
Datas de início
Nível de inglês
Duração
Nível etário

Wellington / Auckland
Qualquer segunda-feira
Intermediário +
12 semanas
+16

Disponível em
Datas de início
Nível de inglês
Nível etário

Wellington / Auckland
Todas as segundas-feiras*
Intermediário +
+18

* Data de início determinada pela disponibilidade da família

Disponível em Wellington
Datas de início 7 jan., 1 abr.,
24 jun., 16 set.
Duração
4 semanas
Nível de inglês Intermediário +
Nível etário
+16
Disponível em Wellington
Datas de início 29 abr., 4 nov.
(Tempo inteiro),
ou 29 jun. (Tempo parcial)
Duração
4 semanas (Tempo inteiro), ou
10 semanas (Tempo parcial)
Nível de inglês Avançado +
Nível etário
+18

