
1-11 semanas

NZD $310 p/s

12-23 semanas

NZD $300 p/s

 Menores de 18 anos.
Inglês Geral & Preparação
para o Ensino Médio.

 Inglês Geral (16 – 17 anos)*

NZD$520 p/s

24 semanas ou +

NZD $290 p/s

*Menor de idade (13-17 anos) / Preços por pessoa.

2 ou 3 pessoas se matriculando juntas com as mesmas datas de curso e 
acomodação receberão descontos especiais.

FAÇA SUA MATRÍCULA COM UM 
AMIGO OU PARENTE E ECONOMIZE! NZD $250 Taxa de Matrícula

Somente para os alunos que frequentam escolas locais NZD $50 

NZD $ 80 taxas de material

NZD$340 p/s
(Normalmente $420 - 440)

(Normalmente $590)

Janeiro – Dezembro 2020
Consulte os termos e condições abaixo*

15 horas - Manhã

NZD $260 p/s

8 horas - Tarde

NZD $180 p/s

(Normalmente $335)

(Normalmente $210)

 General English
 IELTS 

*Condições:    Consulte nosso ‘NZLC Fees and Courses Form’ e Formulário de Matrícula para datas de início, locais, termos e condições da NZLC. As taxas de exames e de material não 
estão incluídas no valor da matrícula conforme informado no ‘NZLC Fees and Courses Form’. Os alunos que desejam fazer os cursos acadêmicos e de formação de professores 

deverão fazer o pré-teste e preencher os requisitos do curso antes da matrícula. A NZLC reserva-se o direito de cancelar o curso, caso o número mínimo de alunos não seja alcançado.

*CONDIÇÕES PARA PROMOÇÃO BRASIL 2020: Os preços são válidos para os cursos com início em 2020. Essa promoção também é válida para os cursos iniciados
em 2021 se a matricula for realizada antes do dia 31 de Outubro 2020 e o pagamento for efetuado antes de 31 de Dezembro 2020. 

Aulas de Inglês + 
Atividades

(+18 anos)
Taxa de Matrícula NZD $125 – Normalmente $ 250 (excluindo City Link)

(Somente em Auckland 13- 17 anos)

Matrícule-se em qualquer curso de inglês de período integral por no mínimo 14 
semanas e você poderá trabalhar até 20 horas por semana, enquanto estiver 
estudando.

&

* Aceitação de 16 e 17 anos será a critério do departamento acadêmico.

(Valores dos cursos para Jovens Aprendizes, Política de Taxa de 
Livro/Material para Adultos e as horas do curso de Inglês Geral / Inglês 

Acadêmico ainda se aplicam).

Nº de Pessoas 1 2 3

Taxa de Matrícula para Adultos
(não se aplica para City Link)

$125 $100 $75

Taxa de Matrícula para Menores
de Idade

$250 $175 $125

Taxa de Acomodação $250 $175 $125

Transfer do 
Aeroporto de 

Auckland (Adulto)

1 way $130 $100 $90

Return $220 $165 $150

Transfer do 
Aeroporto de 

Auckland (Menor
de Idade)

1 way $130 $100 $90

Return $250 $190 $170

Transfer do 
Aeroporto de

Wellington

1 way $75 $60 $50

Return $120 $90 $80

(Normalmente GE, IELTS, Business English
NZD$420 - NZD$400 p/s.
Cambridge FCE & CAE NZD$420,
TESOL & TECSOL $520 p/s).

16 Dez 2019 –31 Jan 2020
22 Jun 2020 – 14 Ago 2020
21 Dez 2020 –29 Jan 2021

 General English
 IELTS
 Business English
 Cambridge B2 First (FCE)*
 Cambridge C1 Adv (CAE)*
 TESOL & TECSOL** 

Para mais informações, escanear o QR CODE ao lado:

Textbook / Material Fee Policy 2020: General English / IELTS / Business English 
• Full Time & AM Part Time: $80 material fee + $50 textbook deposit
• PM Part Time General English: $30 material fee
• PM Part Time IELTS: $30 material fee + $50 textbook deposit 

Cambridge Exam Prep / TESOL / TECSOL  - $100 textbook and material fee per course

Weekly top up fee for course changes: *Cambridge (FCE) & (CAE) Courses $30 p/w //  **TESOL or TECSOL $180 p/w   // TESOL & TECSOL package $140 p/w  

(textbook deposit will 
be refunded on return 

of the textbook in 
acceptable condition).  


