
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM SYDNEY 

A CIDADE 

Principal destino turístico da Austrália, Sydney é dinâmica, cosmopolita e 

elegante. A cidade mais famosa do país é também multicultural, carrega um quê 

de Europa, com uma pitada de Brasil e um pouco de Estados Unidos. Isso para 

citar apenas três influências. Não é à toa que a capital do Estado de New South 

Wales é um dos lugares que atrai mais imigrantes no mundo. 

Em Sydney, a vida ao ar livre é levada a sério. A cidade é conhecida por 

cultuar corpos sarados e bronzeados e por ser a Meca dos surfistas. Nas 40 praias 

da baía perfeitamente recortada, turistas e sydneysiders (como são conhecidos os 

moradores de lá) disputam um espaço na areia e um lugar ao sol. Os pontos 

preferidos para se jogar ao mar são Bondi Beach e Manly, ao norte de Sydney, 

onde só é possível chegar de balsa, em uma travessia com uma vista de tirar o 

fôlego. 

Saindo das praias, mas ainda na baía, o porto de Darling Harbour é o lugar 

onde ferve o agito turístico. É dali que se entra para o centro nervoso da cidade, o 

chamado Central Business District, ou CBD, onde uns poucos arranha-céus cortam 

largas avenidas. A região guarda os principais hotéis, restaurantes e bancos 

locais, além dos dois maiores cartões-postais da cidade, a Harbour Bridge e a 

Sydney Opera House. Passeios não faltarão! 

Mais não é só de belezas naturais e construções grandiosas que vive a 

fama de Sydney. A cidade australiana tem um povo caloroso e uma atmosfera 

bastante amigável. Os sydneysiders são desencanados e quase sempre estão 

prontos para ajudar. A presença dos imigrantes, muitos deles brasileiros, também 

ajuda... 

Para as horas de diversão e relaxamento, bares, baladas, pubs e 

restaurantes de todos os tipos e para todos os gostos fazem a cabeça dos 

viajantes. Entre as festas mais famosas de Sydney, está o Réveillon à beira da baía. 

Assim como no Rio de Janeiro, há uma enorme queima de fogos que costuma 

atrair milhões de moradores e turistas do mundo inteiro. 

Sydney é uma metrópole de muitas facetas, que nada deixa a dever às 

outras grandes cidades do mundo, como New York, Londres ou Paris. A distância 

é inegável, a cidade fica quase do outro lado do planeta, mas do que isso importa 

quando os encantos também são indiscutíveis? 

A ESCOLA 

O campus Eurocentres/Performance English School fica perto de 

faculdades, de um parque e tem boas ligações com o transporte público. Darling 

Harbour é uma zona da cidade e local de férias com imensos hotéis, restaurantes, 

centros comerciais, teatros, museus, etc., tudo alcançável a pé. As 8 salas de aula 

são bem iluminadas e estão decoradas de um jeito que motiva bastante a 

aprendizagem. O equipamento informático na escola de inglês em Sydney conta 



com vários computadores e conexão WLAN inclusive. Os alunos podem usufruir 

de uma cozinha privada, equipada com micro-ondas e geladeira. Há uma sala de 

convívio dos alunos com TV e DVD, para o relaxe completo. O lounge também 

convida ao relaxamento e possibilita o contato informal entre alunos e 

professores fora da sala de aula.  

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. 

 


