
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM GOLD COAST 

A CIDADE 

Gold Coast reúne sofisticação e infraestrutura com ares de cidade pacata e 

praieira. A cidade é segura e tranquila, oferecendo tanto relax quanto ação, ao 

gosto do freguês. Localizada na costa leste da Austrália, no Estado de 

Queensland, distante 100 km ao Sul da cidade de Brisbane, e 850 km ao Norte de 

Sydney, sua região é plana, cercada por montanhas de até 1000 metros de altura, 

com mais de 100 mil hectares de parques nacionais, inúmeras cachoeiras, e mais 

de 260 km de trilhas para caminhadas. Sua população passa dos 500 mil 

habitantes, e a cidade vem apresentando ultimamente o maior índice de 

crescimento na Austrália. Milhares de turistas a cada ano procuram Gold Coast 

por suas praias de águas cristalinas, clima sem extremos, e principalmente pela 

diversão. 

44 km de praias, com águas mornas do Oceano Pacífico, são sempre um 

convite para um mergulho, surf, ou pesca de molinete. A temperatura no mar é de 

18ºC no inverno, chegando a 26ºC no verão. Pouquíssimas vezes durante o ano é 

necessário o uso de casacos. Na maior parte do tempo, uma camisa de manga 

curta é o bastante. 

Surfers Paradise é o bairro mais central (e popular) da Gold Coast. 

Contando com uma infraestrutura turística completa, virou lugar de moda e 

azaração. Apesar do nome, Surfers Paradise não é o paraíso dos surfistas, pois a 

praia é aberta e longa, com ondas e correntes, não muito boas para a prática do 

surf. Ocasionalmente, oferece um surf razoável. Broadbeach é um bairro 

que também conta com ótima infraestrutura turística, com muitos restaurantes, 

shoppings, cassinos, boates, hotéis e inúmeros cafés com mesinhas nas calçadas. 

O turismo continua sendo o principal componente da economia de Gold 

Coast, sendo que ultimamente, diversas indústrias de outras partes da Austrália se 

mudaram para a região, como, empresas de informática, indústria náutica, etc... 

Escolas, cursos e universidades, têm atraído estudantes e profissionais do ramo, 

devido ao alto padrão de ensino e preços mais razoáveis do que em outros 

centros da Austrália. Muitas facilidades para Estudo de Inglês e Ensino Técnico, 

também foram implementadas para atender um fluxo crescente de estudantes e 

turistas de todas as partes do mundo. 

A ESCOLA 

O campus da BROWNS Gold Coast está situado na cidade de Gold Coast, 

perto de shoppings, atrações, transportes e a poucos minutos da praia. A escola 

oferece curso de idiomas de primeira qualidade, com 12 salas de aula iluminadas 

e bem equipadas. WI-FI em todo o prédio e uma sala de estar confortável tornam 

o ambiente de aprendizado perfeito. 

Idade mínima em casa de família: 16 anos. 

Idade mínima em residência estudantil: 16 anos. 



O CURSO 

O SISTEMA EUROCENTRES 

O Eurocentres foi fundado em 1960 na Suíça. A instituição é especializada 

no ensino de idiomas para estrangeiros; sua atuação ao longo dos mais de 50 

anos de existência sempre priorizou a qualidade do ensino. Isto significa escolas 

de primeira linha, com instalações modernas e bem equipadas, professores 

especializados no ensino de seu idioma para estrangeiros e uma metodologia que 

prima pelo foco nos principais aspectos do aprendizado de um idioma: leitura, 

compreensão, fala e escrita. Dentre as mais tradicionais e efetivas redes de ensino 

de idiomas do mundo. O Eurocentres é a escolha certa para aqueles que 

procuram um programa com qualidade e foco no aprendizado do idioma. 

Curso Básico: 

Tenha aulas de manhã para organizar o seu próprio tempo à tarde. 

Aproveite a chance de conhecer a cidade enquanto você está lá! 20 aulas de 50 

minutos cada por semana e mais 5 horas de estudo autônomo no centro de 

aprendizado. O Programa Básico desenvolve todos os aspectos de sua 

competência no idioma em um programa personalizado coordenado por seu 

professor. 

Investimento:  

CONSULTAR 

Datas de Início do Curso em 2016/2017: 

TODA SEGUNDA-FEIRA. 

 


