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“O meu irmão e o meu primo
também hospedaram-se nesta
casa, é como se eu estive com
meus parentes.”
Rene, Brasil
“A família que me hospeda parece
ser minha própria família.”
Rosa Maria, Panama

A Nova Zelândia é uma terra de espaços abertos,
ar fresco, paisagens fantásticas e as pessoas são
simpáticas. Os nossos padrões educacionais são de
classe mundial e atraem muitos estudantes estrangeiros.

NOVA ZELÂNDIA

Durante as férias, os nossos estudantes gostam de
visitar lugares turísticos como a cidade de Rotorua, as
cavernas de Waitomo, a região de Bay of Islands e as

“Esta escola é simpática e aqui eu
me sinto seguro.”
Ji-hoon, Coréia

muitas fantásticas maravilhas naturais da Ilha do Sul.
Outras opções para as férias incluem esqui e uma vasta
série de esportes aquáticos.

“A orientadora de estudos é
simpática e nós podemos falar com
ela, ela sabe escutar.”
Hiromi, Japão
New Zealand

Orewa Auckland

Orewa

“Nos oferecem tantas as opções de
atividades, tanta coisa interessante
e diferente.”
Anna, Alemanha

“Estou muito contente por estar fazendo
amizades com muita gente de muitos
países diferentes.” Shan, China
“Comparada com muitas outras
partes do mundo, a Nova Zelândia
é um país muito simpático.”
Paolo, Italia
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NÓS

OFERECEMOS
Uma educação excepcional para estudantes
de 11 a 18 anos.
Professores qualificados e altamente profissionais.
Um sistema educacional no estilo britânico.
Excelentes instalações com os mais
avançados recursos de ensino.
Uma área segura e descontraída para viver e
um ambiente acolhedor.
Acomodação em famílias em casas superiores
bem mobiliadas

Uma série completa de cursos: consulte
www.orewa.school.nz
Preparação para os exames ESOL/IELTS
Muitas atividades esportivas, teatrais e musicais
Terreno muito bonito às margens do rio Orewa,
adjacente à praia

VENHA ESTUDAR

LOCALIZAÇÃO
Nós estamos localizados na tranqüila cidade litorânea de
Orewa. Em somente 30 minutos de carro, em direção ao
sul, você chega em Auckland, uma cidade de 1 milhão
de habitantes. Os neozelandeses são espontâneos,
pessoas pacatas e na nossa sociedade multi-racial e
simpática é fácil de fazer amizades.
Estamos rodeados por algumas das mais espetaculares
paisagens do mundo: praias, campos verdes em relevo
ondulado e florestas. As opções de atividades são muitas,
entre elas: uma vasta série de esportes aquáticos, águas
termais, passeios a cavalo e a vantagem da proximidade
da maior cidade da Nova Zelândia

CONOSCO
• Orewa é uma comunidade simpática, não uma
cidade grande onde você se perde entre os
outros estudantes.
• Venha para o Orewa College e receba
qualificações de classe mundial necessárias para
começar os estudos terciários
• Aprenda o inglês na própria escola
• O Orewa College é um dos provedores líderes
de educação para estudantes estrangeiros

• Nós oferecemos um programa de estudos para o
verão nos meses de dezembro e janeiro,
combinando aulas de inglês e atividades ao ar
livre. Este programa é oferecido para todos os
grupos de idade.
www.orewa.school.nz

