
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM AUCKLAND 

A CIDADE 

Auckland não é a capital, mas é sem dúvida, a cidade mais importante da 

Nova Zelândia. A descolada metrópole é o principal centro financeiro do país e 

um dos destinos preferidos dos turistas que decidem dar um pulo na Oceania. 

Mesclando beleza natural e modernidade, Auckland é uma boa pedida para quem 

é urbano, mas não dispensa o contato com a natureza. As atrações da cidade vão 

das galerias de arte aos vulcões, passando por um zoológico imperdível e cassinos 

disputados. 

Representando o espírito aventureiro da Nova Zelândia (o país é 

conhecido como capital mundial dos esportes radicais), Auckland oferece 

atividades como o bungee jump. A queda livre pode ser realizada em vários 

pontos da cidade, mas é no edifício Sky Tower que a maioria quer se arriscar. De 

lá, os corajosos saltam de uma altura de 192 metros. 

Para os que preferem programas menos emocionantes, Auckland reserva 

passeios históricos e culturais imperdíveis. Em Waitakere, região a oeste do centro 

da cidade, não dá para deixar de entrar nas boutiques e galerias de arte ou parar 

para comer nos restaurantes dedicados à culinária internacional e nos charmosos 

cafés. Já em Manakau, deixe-se perder nas boas lojas especializadas em vinhos e 

dê uma olhada na vila histórica de Howick. Auckland é também a "Cidade da 

Vela". Apelidada assim por ser sede da tradicional regata mundial America's Cup, 

a cidade tem o maior número de barcos por pessoa do mundo. 

Quando o assunto é natureza, a metrópole também não deixa a desejar. 

As praias e os mais de 50 vulcões inativos espalhados pela cidade fazem a alegria 

dos que não dispensam passeios ecológicos. Do porto, os mais animados podem 

escapar para as ilhas do golfo Hakurai, como Rangitoto e Waiheke. 

Como se não bastassem tantas atrações, Auckland tem um clima agradável 

e povo amistoso. Ou seja, motivo é o que não falta para aparecer por lá, por isso, 

prepare-se para uma viagem agradável e cheia de aventura! 

A ESCOLA 

A escola de idiomas Eurocentres em Auckland fica no centro da cidade, 

com fácil acesso às muitas praias dos arredores. As 12 salas de aula são espaçosas, 

iluminadas e modernas, e há uma sala de computadores, centro de 

aprendizagem, área de estar para os alunos e WI-FI grátis. Os seus membros 

satisfazem padrões de qualidade adicionais, superiores aos requisitos da NZQA. A 

escola obteve a classificação de qualidade mais elevada da NZQA no ciclo de 

auditorias mais recente. 

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. 

 


