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O que é High School?

High School é o nome do programa de 
intercâmbio para jovens de 14 a 19 anos
durante o ensino médio brasileiro.

Ele pode ser feito em qualquer país, durante o 
semestre, ano ou, em alguns países, por um 
trimestre acadêmico.



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

A Nova Zelândia é o país que faz uma excelente
ponte entre o ensino fundamental e o ensino
médio com vistas a uma carreira universitária.

Desde as primeiras séries os alunos têm a 
opção de escolher matérias eletivas (além das 
obrigatórias para cada série) e experimentá-las 
para uma formação pós-secundária, seja
acadêmica, seja vocacional.



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

As escolas públicas na Nova Zelândia têm um 
alto padrão de ensino e estrutura. A maioria
dos neozelandeses estudam (ou estudaram) 
nessas escolas.

O currículo é padrão. Não importa se é uma
escola rural de 100 alunos ou uma escola
urbana de 2000 alunos. Eles terão os mesmos
recursos e currículo.









Por que fazer High School na Nova 
Zelândia

Todas as escolas têm equipamentos e salas de 
aulas específicas para as disciplinas, com 
computadores, tornos e materiais para projetos
em madeira ou metais, cozinha industrial para 
tecnologia de alimentos, instrumentos
musicais, materiais para arte, esportes, além de 
laboratórios equipados para ciências e 
fotografia.









Por que estudar na Nova Zelândia?

As aulas começam às 8:30 e vão até as 15:15 de 
segunda a sexta feira. 

Os alunos têm intervalos de lanche e almoço
(na escola). Eles trazem o almoço de casa.

Todas as escolas (exceto uma) têm uniforme. O 
uniforme pode ser comprado na escola ao
chegar, novo ou usado.







Por que estudar na Nova Zelândia?

O governo da Nova Zelândia instituiu o Código de 
Prática (Code of Practice) que garante a qualidade
e segurança dos alunos internacionais nas escolas
públicas. Para que a escola receba esses
estudantes, ela tem que assinar e seguir as regras
desse código que, entre muitas, estabelece que a 
escola é obrigada a ter um coordenador
internacional e de familia acessível aos alunos no 
horário de aula e façam o check policial da família
que recebe o estudante. 



New Zealand Code of Practice

O Código de Prática da Nova Zelândia é 
acessivel ao público através do link:

http://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-
partners/Code-of-Practice-NZQA.pdf

http://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-partners/Code-of-Practice-NZQA.pdf


Por que estudar na Nova Zelândia?

Matérias:
Todas as escolas têm uma grade de matérias por áreas. Os
alunos podem fazer seis matérias por semestre ou ano
acadêmico.
Eles podem escolher as matérias oferecidas por grade de 
áreas, mas é necessário seguir a orientação do MEC, que 
exige 5 matérias:
• Inglês
• Matemática
• Esportes ou educação física
• Uma disciplina em ciências exatas
• Uma disciplina em ciências sociais





Convalidação

O Brasil recentemente assinou o Acordo Internacional 
de Apostilhamento.
Para que o semestre ou ano letivo seja convalidado a 
escola terá que emitir o boletim original, notarizar
através de um advogado na Nova Zelândia, enviar para o 
Ministério das Relações Exteriores da Nova Zelândia em
Wellington que autentica e envia por courier para o 
Brasil. 
Esse processo demora cerca de um a dois meses
portanto é importante que o aluno traga consigo uma
original sem autenticação até o documento definitivo
chegue ao Brasil.





Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

Ano Letivo na Nova Zelândia – Igual ao Brasil

2018:

Term 1 – 30 Janeiro a 13 de Abril 

Term 2 – 30 de Abril a 06 de Julho

Term 3 – 23 de Julho a 28 de Setembro

Term 4 – 15 de Outubro a 30 de Novembro



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

Visto:

Os brasileiros não precisam de visto para entrar na
Nova Zelândia até 90 dias de permanencia
(equivalente a um bimestre)

Após esse período o visto de estudante é 
totalmente on line e tem demorado até 40 dias.

Para o visto de estudante, além dos documentos
pessoais os documentos OFFER OF PLACE, RECIBO 
DE PAGAMENTO DO CURSO, ALOJAMENTO E 
SEGURO.



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

Famílias Hospedeiras:
A maioria das escolas tem como acomodação uma
família neozelandesa. A escola tem que fazer o check 
policial e visitar a família e cadastrá-las para receber
estudantes internacionais. Cada estudante terá seu
próprio quarto, mesmo que haja outro aluno
internacional na família (que será de outro idioma para 
que a comunicação seja feita somente em inglês).
As famílias recebem uma ajuda de custo por semana
para receber os estudantes internacionais e fornecem
três refeições, sendo que o almoço os alunos levam para 
a escola.



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

Os alunos podem ir da família para a escola:

• Caminhando;

• De bicibleta;

• De skate;

• De ônibus escolar (subsidiado)

• De ônibus urbano (pagando tarifa de 
estudante – cerca de 40% da tarifa normal)





Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

Pré-requisitos:
• Entre 14 e 19 anos de idade
• Pode ter terminado o ensino médio no Brasil
• Pode ter um menor nível inicial de inglês
• Pode ter repetido de ano em alguma série
• Pode fazer um bimestre (um term) ou semestre

ou ano acadêmico
• Pode fazer mais de um ano de High School
• Pode estender o programa (a escola ajuda com a 

solicitação de extensão do visto de estudante)



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

O aluno pode escolher cidade ou região e escolas entre 13 
opções.
As escolas estão localizadas em:
• Locais com praia;
• Cidades maiores (entre 200 mil e 1,3 milhões de 

habitantes)
• Cidades menores mas próximas a cidades maiores (acesso 

nos finais de semana)
• Locais com montanhas (para prática de esqui e snow 

board no inverno)
• Regiões rurais com fazendas e inclusive com acesso a 

equitação (as familias possuem cavalos )



ÚNICO PAÍS COM MUITAS 
OPÇÕES

Clique nos nomes das escolas 
para acessar detalhes. WANGAPARAOA

WELLINGTON

UPPER HUTT

MOUNT MAUNGANUI

WILLIAN COLENSO

KERI KERI

WESTERN HEIGHTS

GREEN BAY

TE PUKE

KAVANAGH

PAKURANGA



Por que fazer High School na Nova 
Zelandia?

Investimento (2018)
Um ano acadêmico: 
Entre NZ$ 25,700.00 e NZ$33,200.00

R$ 60.138.00 e R$ 75.348.00
Um semestre acadêmico: 
Entre NZ$ 13,850 e NZ$ 16,400.00

R$ 32,409.00 e R$ 38.376.00
Um bimestre acadêmico (Term)
Entre NZ$ 7,500.00 e NZ$ 8,700.00

R$ 15.550.00 e R$ 20.358.00 
Câmbio de referência NZ$ 1.00 = R$ 2,34 (11/09/17)



Por que fazer High School na Nova 
Zelândia?

Total Suporte:
Na Nova Zelândia – coordenador acadêmico e de família
disponível inclusive no horário de aula;
No Brasil - Educateen (Sao Paulo)

- IEP BRAZIL (Belo Horizonte)
Estamos disponíveis por Skype e WhatsApp para suporte na
escolha da escola mais adequada para cada aluno, 
orientação para vistos, passagens e orientação pré-
embarque.
Acompanhamento até a Nova Zelândia (Embarque 24/01/18) 
e orientação com três dias de passeios, cultura e regras do 
programa. 
Enacaminhamento às famílias hospedeiras dia 29/1/18



Iepbrazil

www.iepbrazil.com

EMBRATUR 11.005669.10.0001-8

Rua Albita, 563 - Cruzeiro

Belo Horizonte - MG - 30.310-140 - Brasil 

Tel.: +55 31 3281 1274

http://www.iepbrazil.com/
tel:+55 31 3281 1274

