10 RASÕES PRA ESCOLHER O WIE
QUALIDADE GARANTIDA
O WIE é uma das poucas escolas de língua inglesa na Nova Zelãndia que recebe fundos
governamentais para cursos de inglês e é aprovada pela Autoridade em Qualificações da NZ
(NZQA), o que garante que nossos cursos atendam os padrões nacionais. Nós somos também o
único centro para teste de TOEIC na região do Waikato e um Centro Aprovado para o Pré-teste
dos exames ESOL da Cambridge.

LOCALIZAÇÃO CENTRAL
Localizada no coração de Hamilton, a maior cidade continental da Nova Zelãndia e popular
destino para estudantes, a localização do WIE é conveniente, atrativa e perto de tudo o que
Hamilton tem pra oferecer: cafés, shopping centers, cinemas, jardins, restaurants, bibliotecas,
caminhadas ao longo do rio...e a lista continua.

ALTAMENTE QUALIFICADO QUADRO DE PROFESSORES
Nossos professores tem uma extensa experiência ensinando ESL (Inglês como Segunda
Língua) e auxiliando estudantes internacionais à se adaptar a cultura local, estilo de vida, clima
e linguagem. Todos os nossos professores são falantes nativos e nós temos também
funcionários bilingues capazes de dar assistência aos estudantes em sua língua materna.

TURMAS PEQUENAS
As turmas são compostas de uma média de 8-10 estudantes, com um máximo de 15. Isso
possibilita uma interação maior com os professores e outros estudantes, o que resulta em mais
prática e a atenção personalizada dos professores nas áreas que você mais precisa.

EXCELENTE INSTALACÕES
Nós oferecemos instalações de alto nível para garantir que você tenha o máximo de comforto.
Todas as salas de aula tem ar-condicionado e são equipadas com tecnologia de ponta. Nós
oferecemos sala de recreação multimídia, cozinha para estudantes, mesas de biliar e
pingue-pongue, recursos de biblioteca e conecção WiFi gratuíta.

MIXTURA DE NACIONALIDADES E IDADES
Nossos estudantes vem de mais de 35 países diferentes. A idade varia de 14 à 80, com uma
media de idade de 23 anos. Faça amigos do mundo todo e se divirta conhecendo pessoas de
lugares diferentes no WIE...onde todos falam inglês!

OPÇÕES DE ESTUDO FLEXÍVEIS
Comece a qualquer Segunda-feira do ano e escolha entre período integral ou parcial, com
turmas pela manhã, tarde ou noite disponíveis. Com cursos para adultos e adolescents o WIE
têm programas para atender a todos os gostos.

CUSTO BENEFÍCIO
No WIE nós buscamos a excelência em tudo o que fazemos. Não apenas no ensino mas
também no bem-estar dos estudantes, acomodação, atividades, instalações e suporte. Nossos
prêços são competitivos e nós oferecemos discontos regularmente, e essa é a razão pela qual
nossos estudantes sempre voltam!

LOCAL ACCOMMODATION
O WIE pode arranjar homestay pra você, o que inclui 3 refeições diárias e um quarto privado
em casa de uma família local. As famílias que oferecem homestay são cuidadosamente
escolhidas. Alternativamente, nós podemos te ajudar a escolher outras formas de
acomodação.

SUPORTE 24H/7 DIAS
Nosso dedicados functionários estão sempre disponíveis para garantir sua segurança e bemestar. Na sua chegada oferecemos informações e orientação a respeito da escola e da cidade,
incluindo como abrir uma conta bancária, sistema de ônibus e outros detalhes sobre Hamilton.
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