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Alguns prêmios concedidos a NZ 



 
Estude na Capital Mundial da Aventura! 

Queenstown 
ü  Destino turístico 

número 1 da Nova 
Zelândia 

ü  Capital mundial dos 
esportes radicais 

ü  Mais de 3 milhões de 
visitantes por ano 

ü  Diversas 
Oportunidades de 
trabalho 

ü  Eventos turísticos 
durante todo o ano 

ü  2 montanhas de Ski 

 

 

 



Southern Lakes 
English College 

ü  14 salas de aula 

ü  Área de Lounge e 
Biblioteca 

ü  Média de 12 alunos por 
sala 

ü  Cursos diurnos e 
noturnos 

ü  Atividades extraclasse de 
integração e esportes 

ü  Job Search Club 

ü  Excelente Mix de 
Nacionalidades 

Fachada da Escola em Queenstown 



Facilidades da 
Escola 

ü  Ampla área de 
socialização, jogos, 
música e tênis de mesa 

ü  Internet Wifi 

ü  Grupos de Estudos e 
supervisão dos 
professores 

ü  Local para refeições 

ü  Staff do Brasil 

ü  Vista para a montanha 
de Remarkables 

ü  Excelente localização 



... e mais 
ü  Inglês geral e 

preparatório 

ü  4 acomodações 
estudantis próprias da 
escola 

ü  Recepção da escola com 
auxílio reserva de 
atividades e acomodação 

ü  Trips de final de semana, 
grupos de Ski e 
atividades como Rugby, 
Churrascos, caminhadas, 
futebol, acampamentos e 
paintball 

ü  Opção de uso da 
academia no mesmo 
prédio 

ü  Link com instituições de 
ensino técnico e superior 



Staff da Escola 

ü  Os diretores da escola, 
Blaise e Sarah Barham 
possuem mais de 40 
anos de experiência no 
ensino de inglês. 

ü  Professores e 
funcionários 
experientes e 
qualificados.  

ü  Suporte aos 
estudantes, 
conselheiros e 
acompanhamentos 
personalizado. 
 



Acomodação 
Estudantil 

ü  4 residências 
estudantis próprias da 
escola 

ü  Capacidade total para 
mais de 100 
estudantes 

ü  Acomodações 
estudantis localizadas 
próximas da escola, 
centro da cidade e 
supermercados 

ü  Diversas opções de 
Homestay 

 
 



 
Uma experiência para a vida toda...  

Atividades Estudantis 

Variado programa de 
atividades direcionadas 
aos estudantes durante a 
semana e aos finais de 
semana 
ü  Cinema 
ü  Rafting 
ü  Ski 
ü  Rugby 
ü  Viagens 
ü  Jantares 
ü  Shows 
ü  Paintball 
ü  Aventuras... 

 

 



ü  Highest rating by NZQA  - category 1 provider so work rights for students 
on student visas.   

ü  Member of English New Zealand  
ü  Member of Quality English (QE School) – guaranteed  quality education 
ü  Official testing centre for Cambridge Exams 
ü  Off-site testing centre for TOEIC and IELTS 
ü  Variety of courses offered  including 17 different English Plus courses 
ü  Pathways to quality tertiary colleges  and universities 
ü  Junior camps 

Quality Education 



Contatos e Referências 
Links de vídeos interessantes: 
 

•  Visit Queenstown - https://youtu.be/bFCoMqDGo_w 
•  5x1 Queenstown, 5 atividades em 1 hora: https://youtu.be/rwAkdo_hl7U 
•  Depoimento de estudantes da escola: https://youtu.be/kxgaa0yTJUI 
•  Vista aérea de Queenstown: https://youtu.be/7mxmFCw-Dig 
•  Vídeo de apresentação da escola: https://youtu.be/2wyVVzVlqLk 


