A sua jornada começa no
Waitakere College

Bem-vindo ao Waitakere College

Temos uma longa jornada de muito orgulho em ter
proporcionado uma educação de qualidade aos nossos vários
alunos internacionais de diversos países.
Escolhemos as estadias em casa
de família e oferecemos assistência
pastoral de alta qualidade com o
intuito de garantir o bem-estar e
sucesso acadêmico aos nossos alunos.

A Secretaria da Revisão e Supervisão da Educação da
Nova Zelândia recentemente publicou que “o Waitakere
College tem um alto padrão de sistemas utilizados para
manter a qualidade do Ensino e da assistência pastoral
dos alunos internacionais. O progresso educacional
é monitorado e a seleção de cursos do aluno é
cuidadosamente considerado e personalizado. Os alunos
são integrados nas experiências culturais, educacionais e
comunitárias da escola.

Alunos com uma eterna vontade de aprender

O Waitakere College é uma instituição educacional multicultural e bemsucedida, que se localiza na parte oeste da linda cidade de Auckland, na
Nova Zelândia. Conta com aproximadamente 1300 alunos.
A escola fica a 5 minutos de distância da estação
de trem, com fácil acesso a cidade de Auckland. Há
também muitas instalações comunitárias, desportivas
e recreacionais, parques, bibliotecas, e centros de
diversão, negócios e transporte. Com praias lindas e
mata nativa nas proximidades.

O Waitakere College recentemente foi premiado com
o conceituado troféu em Excelência em Ensino e
Aprendizagem da Primeira Ministra e foi também um dos
finalistas em Excelência em Liderança. É uma enorme
honra receber essa premiação e esta faz jus a dedicação
dos professores e funcionários da escola.

O nosso lema “Sucesso para
todos” demonstra a dedicação da
escola em ajudar seus alunos a
alcançarem seu potencial.
Na foto podemos ver o diretor da escola e
funcionários sênior recebendo o prêmio da
Primeira Ministra da Nova Zelândia.

Instalações
A escola tem um pátio grande e jardins em volta de prédios
modernos, que inclui um complexo cientifico completo,
bibliotecas espaçosas, ginásio, salas de música e de teatro,
centros de arte, design e de fotografia, oficinas de
computação, design de produtos, comida, moda, carpintaria
e técnico automotivo, auditórios, campos desportivos e salas
de aulas bem equipadas.

Cursos
Há uma grande variedade de cursos em matemática,
ciências sociais, ciência, arte, design, música, negócios,
computação, tecnologia e línguas, principalmente de inglês
para alunos internacionais. Esses cursos preparam os alunos
para as provas nacionais e para universidades na Nova
Zelândia e em outros países. O Waitakere College tem um
ótimo relacionamento com a Auckland University, AUT
University, Massey University, Unitec, Waikato University,
Victoria University e Otago University. Os nossos alunos
internacionais se formam em várias áreas de atuação,
incluindo aviação, gerenciamento em turismo e engenharia.

Excelência acadêmica

Estamos muito orgulhosos
que um atual Dux Litterarum
(honra acadêmica máxima)
foi dado a Diana Thilay,
uma aluna internacional do
Camboja. Diana era muito
envolvida com o dia-a-dia
escolar e era uma aluna
muito focada, e foi muito
merecedora dessa premiação.
Diana atualmente mora
em Auckland onde estuda
Negócio e Educação na
Auckland University.

Um ambiente acolhedor

Atividades Extracurriculares
Muitos alunos, incluindo alunos internacionais, participam
com muito sucesso em muitas competições esportivas
(rúgbi, futebol, tênis, badminton, tênis de mesa, squash,
basquete, vôlei, natação, luta, ginástica, críquete, hóquei,
atletismo etc). A escola é famosa por sua participação
em atividades musicais, artísticas e culturais.
Além de inúmeras atividades desportivas e culturais, a
escola oferece um grupo gratuito de lição de casa que
funciona duas vezes por semana depois das aulas.

Apoio e Estadias
Os alunos “Kiwi Buddies” ajudam os novos alunos a
se adaptarem à vida e ensino na Nova Zelândia. As
estadas em casa de família são amigáveis e de qualidade,
e são selecionadas e supervisionadas pela escola e
proporcionam uma ótima estadia, cuidado e apoio
aos alunos. As estadias são monitoradas através de
encontros regulares com o Departamento de Assuntos
internacionais, visitas às casas e entrevistas de alunos.
Muitas estadias se localizam bem perto da escola.
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Para mais informações, escreva para:
international@waitakerecollege.school.nz
Waitakere College
42 Rathgar Road, PO Box 21144,
Henderson, Auckland 0650, New Zealand
Telefone +64 9 838 6097

A escola possui enfermeiras, médicos visitantes,
conselheiros educacionais e de profissões, e grupo de
apoio de estudos.

Apoio Com a língua Inglesa
A inscrição pode ser feita por alunos de todos os
níveis de inglês, do básico ao avançado. Nivelamento
e planejamento de curso individual são administrados
no início e o progresso do aluno é monitorado durante
os seus estudos na escola. Uma equipe de funcionários
com experiência internacional ministra aulas de apoio de
inglês para suprir as necessidades individuais dos alunos.
O grupo de conversação em inglês se reúne uma vez por
semana durante o horário de almoço, onde os alunos
podem praticar suas habilidades em conversação.

Torne-se a melhor
versão de si mesmo.

