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Escolha Qualidade. Escolha WIE. 

Desde 2003 o Waikato Institute of Education (WIE) tem sido a Escola de Língua Inglesa escolhida por milhares de 

estudantes internacionais e domésticos que desejam melhorar seu inglês e experienciar sua própia aventura na terra 

dos Kiwis. 

Localizado em um edifício moderno no coração de Hamilton, o WIE não poderia ser mais central. Cinemas, praças de 

alimentação, shopping centers, restaurants, bares e cafés estão apenas à poucos segundos do Instituto, a Estação de 

Ônibus e a Biblioteca Municipal à poucos minutos.  Relaxantes caminhadas ao longo do rio, jardins cênicos e lagos 

estão também à distância de uma caminhada da escola. 

No WIE você vai aprender com ESOL especialistas altamente qualificados , incluíndo experientes examinadores do 

Teste Internacional de Inglês. Qualquer que sejam os teus objetivos, nós estamos prontos pra te ajudar ao longo da 

tua caminhada para o sucesso acadêmico e pessoal. 

Pretende estudar em uma Universidade ou Escola Secundária local? Precisa melhorar o inglês para o 

mercado de trabalho? Quer aprender inglês para viajar?   



FANTÁSTICA LOCALIZAÇÂO 
Localizado no coração da maior cidade continental da Nova Zelândia, o campus do 
WIE é conveniente, atrativo e perto de tudo o que Hamilton têm a oferecer. Cafés, 
shoppings, cinemas, jardins, bibliotecas, transporte público, caminhadas, etc. 

TAMANHO DAS TURMAS 
Turmas pequenas proporcionam uma experiência de aprendizado mais intensa. No 
WIE nossas turmas são de no máximo 15 alunos, com uma media de 6-8. Isso  
garante que você receberá atenção personalizada e terá mais chances de praticar. 

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO 
Com professores capacitados, cursos aprovados pelo governo, turmas pequenas, 
localização privilegiada, prêços competitivos e cuidado pelos estudantes, nós 
acreditamos que o WIE é a sua melhor opção. Pergunte pelas Ofertas Especiais! 

OPÇÕES DE ESTUDO FLEXÍVEIS 
Seis níveis de classes de inglês para ambos adultos e adolescents com aulas de 
manhã, tarde e noite; aulas particulares disponíveis a qualquer hora e uma 
variedade de cursos à sua escolha, o WIE certamente tem o curso certo pra você.  

MISTURA COSMOPOLITIANA 
Estudantes de mais de 35 países diferentes vem estudar no WIE, fazendo das  
nossas aulas uma comunidade global. Faça amizade com outros estudantes  de 
outras partes do mundo no WIE...onde todos falam inglês!   

INSTALAÇÕES DE ALTO NÍVEL 
O campus do WIE é bem iluminado e espaçoso, com modernas salas de aula, sala 
de recreação, mesas de ping-pong e biliar, Satellite TV, free WiFi, completa cozinha 
para estudantes, laboratório multimídia, computadores e  recursos de livraria. 

PROFESSORES QUALIFICADOS 
Aprenda com um time the especialistas qualificados em ESOL. Nós temos vários 
experientes examinadores de teste no corpo de professors e todos são falantes 
natives da lingua inglesa. Entusiásticos e amigáveis, eles criam um ambiente de 
aprendizado profissional e divertido, onde você vai adorar aprender inglês.  

PORTA DE ENTRADA PARA O SUCESSO 
Amplie suas possibilidades acadêmicas se preparando para o IELTS ou OET no WIE.  
Nosso método de estudos com simulações de testes semanais te ajudarão a se  
familiarizar e ter resultados positivos no exame. Todos os professores são especiali-
zados e tem anos de experiência preparando alunos para esse tipo de teste. 
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SUPORTE 24H/7 DIAS DA SEMANA 
Nossos funcionários estarão sempre disponíveis para contato a qualquer hora do 
dia ou da noite! Se você tiver um problema, mesmo que não seja relacionado aos 
estudos, nós estaremos a disposição para te ajudar ou oferecer uma sugestão. Na 
sua chegada nós oferecemos orientações a respeito da escola, da cidade e da  
melhor maneira de realizar suas necessidades basicas em Hamilton. 

CUIDADO, SUPORTE E ATENÇÃO 
Nós nos importamos com nossos estudantes. Por ser uma escola pequena você irá 
conhecer pessoalmente os professores e funcionários e você não será apenas mais 
um.  O WIE cuida de você da sua chegada até a sua saída! 

10 RASÕES PARA ESCOLHER O WIE 



A bela cidade Neozelandesa se situa ao sul de Auckland e comporta instituições educacionais de 
alto nível, um estádio, aeroporto internacional e o maior hospital do hemisfério sul. 

Com quase metade da população abaixo dos trinta anos, Hamilton é uma das cidades que mais cresce na Nova 
Zelândia e oferece uma atmosfera vibrante e juvenil com opções de sobra para manter estudantes entretidos.  

A cidade oferece uma grande diversidade em termos de entretenimento e cultura, como passeios de balão, festivais 
de música, museos, cinemas, galerias de arte, jardins e passeios ao longo do Rio Waikato. Quando escurece a cidade 
se reinventa numa vibrante mistura de cafés, bares, restaurantes e live music que dão a Hamilton a reputação de ser 
a melhor vida noturna do país para estudantes. 

Com uma universidade de renome mundial, primeira colocada em dez disciplinas, bem  
como outras instituições educacionais, estudantes tem a oportunidade de obter uma  
qualificação internacionalmente reconhecida enquanto estudam em um ambiente  
seguro, amigável e divertido. 

Se você está interessado em aventuras, Hamilton é o melhor ponto de partida para as  
destinações turísticas mais importantes da Nova Zelândia. À menos de três horas de viagem 
estão Rotorua e suas maravilhas termais, a estação de esqui Whakapapa, as cavernas  
luminosas de Waitomo, a Casa do Kiwi de Otorohonga, o set the filmagem Hobbiton, as  
melhores praias de surf da Nova Zelândia e centenas de outros destinos interessantes. 

Longe the areas de terremotos, vulcões ou tsunamis, Hamilton é considerada uma das cidades mais seguras do país. 
Parques e jardins maravilhosos, vibrante vida noturna, centro de uma infinidade de estinações turísticas...Escolha 
Hamilton como seu destino de estudos experiencie os benefícios de uma vida urbana sem incovinientes. 
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SUA PORTA ENTRADA PARA EDUCAÇÃO E AVENTURA 



LOCALIZAÇÃO 

� 30 segundos de caminhada até os bancos 

� 1 minuto de caminhada até a Praça de Alimentação e cafés 

� 2 minutos até os Cinemas e Correios 

� 3 minutos até o Hamilton Transport Centre (estação de bus) 

� 6 minutos até o Rio Waikato 

� 15 minutos até o Museo Waikato 

� 20 minutos de bus até o Zoológico de Hamilton 

� 40 minutos dirigindo até a Praia de Raglan 

� 1 hora dirigindo até o Aereoporto de Auckland 

� 1 ½ hora dirigindo até a cidade de Auckland 

Localizado no primeiro andar de um dos mais pres-
tigiados edifícios de Hamilton, no coração da cidade. 

O WIE é aqui 

“O WIE é um exelente lugar pra se aprender 
inglês, porque tem muita gente de lugares 
diferentes e a única forma de se comunicar é 
falando em inglês!” 

─ Cristian, CHILE 
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INSTALAÇÕES 

� Wireless acesso à internet (WiFi) gratuíto. 

� 10 espaçosas salas de aula com ar condicionado individuais e 
painéis de vidro que garantem abundância de luz natural. 

� Sala de recreação mobiliada com mesas estilo café que  
permitem lanches interativos entre os estudantes. 

� Cozinha completa para estudantes com microndas,  
refrigeradores, água filtrada, água quente, café e chá gratuítos. 

� TV LCD Satellite com 60+ canais internacionais com  
programação de diversos países. 

� Àrea de lazer com mesa de biliar, pingue-pongue e sofás  
confortáveis  para relaxar durante os intervalos das aulas. 

� Recursos para prática do teste do IELTS e outros importantes 
recursos de aprendizado disponíveis. 

� Laboratório multimídia e computadores equipados com accesso 
a internet e Skype para entrar em contato com a família. 

� Telefone com uso gratuíto na região do Waikato. 

Vibrante, iluminado e moderna arquitetura se  
complementam no design do edifício onde o WIE se abriga. 
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As atividades extra classe do WIE são uma exelente maneira de aplicar as habilidades linguísticas 
que você aprendeu em sala, em um ambiente fora da sala de aula; enquanto se diverte com as  
atrações turísticas e atividades de lazer. 

Se você participa das atividades semanais que o WIE organiza, ou se você vai por conta própia com seus amigos,  
existem inúmeras atividades a se realizar, como bungy jumping, golf, surfe, eski, caiaque, paraquedismo, rapel, 
caminhada, mergulho, cavalgada... e muito mais! 

Atividades extraclasse 

� Minigolf 
� Tênis 
� Boliche 
� Futebol/Rugby 
� Jardins de Hamilton 
� Lasertag 
� Waterworld 

Viagens 

� Rotorua 
� Waitomo Caves 
� Auckland 
� Mt Maunganui 
� Taupo and Mt. Ruapehu 
� Praia de Raglan 

ACOMODAÇÃO 
Homestay 

Homestay é a primeira escolha da maioria dos estudantes  
internacionais, porque essa opção oferece a chance de experienciar  
o estilo de vida em um ambiente familiar local.  

� 3 refeições por dia 
� Quarto individual mobiliado 
� Próximo do WIE ou transporte público 
� Assistência regular do nosso coordenador de Homestay  
� Transporte do aeroporto disponível  

Todas as famílias cadastradas no WIE são cuidadosamente  
selecionadas para garantir que o ambiente familiar seja seguro e 
saudável. Você receberá o perfil da família que vai te hospedar antes 
de deixar seu país, o que possibilita você a entrar em contato e  
conhece-los antes mesmo da sua chegada. 

Outras Acomodações  

Se você preferir encontrar sua própia acomodação o WIE auxiliará na 
sua procura. Escolha entre albergue, casa de estudantes, hotel,  
apartamento, ou até mesmo alugue uma casa com amigos! 

ATIVIDADES SOCIAIS 
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INGLÊS GERAL 
Preparado para estudantes internacionais e domésticos de todos os níveis, de Iniciante à Avançado. Integra leitura, escrita, fala e 
escuta. As aulas são basedas em temas; as atividades são focadas em tópicos semanais ou bi-semanais, de forma que os  
estudantes possam desenvolver o vocabulário e adquirir confiança no uso da língua. 
 

PREPARAÇÃO PARA O IELTS 
Pretende estudar em uma Universidade ou Escola Politécnica na Nova Zelãndia? Para entrar em um cursos universitários,  
normalmente é requerido uma nota minima de 6.0 no teste do IELTS, enquanto os cursos de pós-graduação podem requerer 
uma nota maior. Desenvolva suas habilidades e estratégias para o teste com examinadores qualificados, que te ajudarão a  
desenvolver sua confiança e alcançar seus objetivos acadêmicos. 
 

PREPARAÇÃO PARA O OET 
Preparado para enfermeiros registrados no exterior que tenham a intenção de passar o exame do OET. Aprenda terminologia 
médica e vocabulário relacionado à assuntos como obstetrícia, cirurgia, doenças infecciosas, oncologia e outros tópicos. O curso 
é focado em desenvolver as habilidades de fala, escuta, leitura e escrita usadas no ambiente de enfermagem. 
 

INGLÊS PARA IMIGRANTES 
Para imigrantes com cursos de língua pré-pagos ao Serviço de Imigração. O curso oferece aos novos migrantes uma  
compreenção da língua inglesa, enquanto cria oportunidades para experienciar o modo de vida local em diversos ambientes, 
misturando, sempre que possível, com falantes natives da língua inglesa. 
 

INGLÊS PARA REGISTRO DE ENFERMAGEM 
É um curso de inglês intensivo de 26 semanas preparado para enfermeiros estrangeiros que necessitam alcançar os  
requerimentos de linguagem para se registrar como enfermeiro na Nova Zelândia, ou para estudos avançados na area de  
enfermagem. O curso incorpora elementos tanto do IELTS quanto do OET, dependendo qual exame você planeja fazer.   

 

PREPARAÇÃO PARA ESCOLA SECUNDÁRIA  
Planejando fazer Escola Secundária na Nova Zelândia? A maioria das escolas requer que os estudantes apresentem um nível 
mínimo de inglês. Esse curso se propõe à aprimorar o nível linguístico aos padrões requeridos pelas escolas, enquanto te auxilia 
a desenvolver suas habilidades comunicativas em diferentes ambientes, facilitando sua adaptação ao estilo de vida e cultura 
neozelandeza. 
 

INGLÊS PRÁTICO PARA TRABALHO 
Esse é um curso designado à estudantes que  
pretendam melhorar seu nível de inglês usado 
no ambiente the trabalho. A ênfase é dada às 
habilidades de comunicação, correção do  
sotaque, melhora na fluência e confiança na fala.  
 

PROGAMAS DE FÉRIAS 
Esse é um curso individualizado de 2-6 semanas 
que oferece aos estudantes de oportunidade de 
Conhecer a Nova Zelândia enquanto estudam 
inglês. É uma combinação de aulas pela manhã 
e atividades à tarde, com viajens à  
destinações turísticas populares.   
 
 
Para mais informações sobre os 
cursos acima e outros cursos que o  
WIE oferece, por favor visite: 
www.wie.ac.nz/cp.htm  

Com uma variedade de opções de cursos para adultos e adolescentes, o WIE oferece cursos em 
tempo integral ou parcial, pela manhã, tarde e noite, visando atender a sua disponibilidade.  

CURSOS DE INGLÊS 
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SUA PORTA DE ENTRADA PARA O SUCESSO 
Escola Secundária 

Estudantes que se matricularem no Programa de  
Preparação para Escola Secundária podem iniciar seus 
estudos em uma escola local, desde que atendam os 
requerimentos de entrada na escola. O WIE oferece  
suporte gratuíto aos estudantes na hora de se  
matricularem na Escola Secundária. 

Escolas Secundárias na região do Waikato 

� Cambridge High School 
� Fairfield High School  
� Fraser High School 
� Hamilton Boys' High School 
� Hamilton Christian School 
� Hamilton Girls' High School 
� Hillcrest High School 
� Melville High School 
� Sacred Heart Girls' College 
� St John's Collegiate 
� St Paul's Collegiate School 
� St Peter's School 
� Waikato Diocesan School for Girls 

Universidade e Escolas Politécnicas 

Estudar no WIE abre muitas oportunidades pra estudos 
terciários na Nova Zelândia. Nossos graduandos são 
aceitos nos cursos e programas das universidades e 
escolas politécnicas em todo o país. Uma vez completo 
um curso ou qualificação universitária, os estudantes 
podem procurer emprego na Nova Zelândia. 

O WIE oferece auxílio gratuíto aos estudantes 
ao se matricularem em uma universidade.  
Se matricule através do WIE e você pode se 
qualificar pra uma bolsa de estudos e um 
seguro de vida gratuíto. 

Nivelamento 
No seu primeiro dia o WIE faz um 
teste de nivelamento pra verificar 
o seu nível de inglês e definir a 
classe para você estudar. 
O teste inclui components de 
gramática, escuta, escrita e fala.   
 

Objetivos acadêmicos 
Você terá uma entrevista com o 
diretor de estudos que irá inquir 
e auxiliar você a definir seus  
objetivos de estudo. 

Indução e Orientação 
Nossos assessores de estudantes 
te oferecerão informações úteis a 
respeito de como se adaptar ao 
modo de vida e costumes locais, 
e uma tour rápida pela escola e 
centro da cidade; nós te  
ajudamos também a abrir uma 
conta bancária, adquirir cartão  
de ônibus e SIM card. 

Seu primeiro dia 

Níveis 
O WIE tem seis níveis de inglês de Iniciante 
à Avançado, de forma que não importa em 
que nível você está nos temos a classe 
certa para você. 

Turmas pequenas 
As turmas tem uma média de 6 à 8  
estudantes, com no máximo 15, assim 
você terá toda a atenção que você precisa. 

Testes  e Avaliações  
Os professores aplicam testes semanais 
em classe e duas vezes por bloco realizam 
um teste maior para revisar o aprendizado 
e avaliar o seu progresso. 

Metodologia 
As aulas são focadas em um vocabulário 
de inglês  prático usado no dia-a-dia e 
acadêmico para aqueles estudando para o 
IELTS ou OET. Você aprenderá à usar a 
gramática corretamente e melhorar o  
vocabulário, com oportunidades de sobra 
para praticar durantes as aulas. 

As aulas 

Certificado 
Quando você completar 
o nível ou terminar seus 
estudos no WIE, você  
receberá um certificado 
com o resultado  
alcançados. 

Graduação 
No final de cada bloco o 
WIE faz uma cerimônia de 
graduação para todos os 
estudantes. 
Você  
receberá um  
certificado  
e pode ser  
promovido 
para o 
próximo 
nível! 

Os resultados 

� � 

“Eu achei a preparação para o IELTS 
realmente útil. Quando eu fiz o teste 
tudo foi exatamente como havia sido 
ensinado em sala de aula!” 
─ Milena, POLÔNIA 
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O QUE OS NOSSOS ESTUDANTES DIZEM 
Ilariya, 24 anos, RUSSIA 
Os meus quatro meses no WIE foram o melhor período da minha vida! Cada dia foi especial e único pra 
mim. O mais interessante sobre a escola é que ela é como uma grande família; os funcionários são 
muito legais e sempre te ouvem e ajudam, o que é muito importante quando você está sozinho longe 
de casa e da sua família.  Os professores conhecem o nível de cada estudante e sabem como ajudá-los à 
melhorar. No WIE você tem a oportunidade de alcançar seus objetivos em inglês. Eu nunca esquecerei o 
período fantástico e os amigos que fiz aqui. Obrigada WIE! 

Peter,  17 anos, CHINA 
Eu vim pra Nova Zelândia estudar inglês porque eu quero fazer escola secundária aqui. Eu realmente 
gostei de estudar no WIE. Eles tem exelente professores e os colegas são muito amigáveis. Eles empre 
me ajudaram. Depois de estudar no WIE o meu inglês melhorou muito. Eu participei das atividades  
extra-classe do WIE muitas vezes, gostei principalmente da viagem pra praia. Depois de terminar meus 
estudos eu estarei pronto pra escola secundária e vou dizer a todos que o WIE é uma exelente escola. 

Ting, 32 anos, CHINA 
Eu já morava na Nova Zelândia por 3 anos antes de começar à estudar no WIE. Agora eu estou  
estudando aqui por 9 meses e meu inglês melhorou muito, com a ajuda dos exelentes professores e 
colegas maravilhosos do WIE. Eu estou muito feliz porque consegui uma nota média de 6.5 no exame 
do IELTS! Eu nunca teria alcançado essa nota sem a ajuda dos meus professores. Esses 9 meses no WIE 
tem sido um dos melhores momentos da minha vida. 

Praisy, 30 anos, INDIA 
Eu quero trabalhar como enfermeira na Nova Zelândia, então eu escolhi estudar no WIE para poder  
passer no teste do IELTS. Eu aprendi uma quantidade de coisas no WIE que foram muito importante 
para mim como uma estudante internacional. Enquanto eu estave estudando, eu passei por uma  
experiência pessoal muito dolorosa, mas o pessoal da escola me deu suporte e me ajudou a superar a 
situação. Minha professora caminhava comigo até o ponto de ônibus. Eu nunca esquecerei esses  
detalhes e sou muito agradecida a todos. O time de suporte aos estudantes me ajudou muito também; 
eles me deram suporte psicológico e me encorajaram a continuar estudando. Eu sou muito agradecida 
à essa escola.  

Azzam, 19 anos, ARÁBIA SAUDITA  
Em meu país falar inglês é importante se você que ter sucesso, e é por isso que eu vim para o WIE. Eu 
gostei muito de estudar aqui, agora meu inglês é muito melhor do que antes! Os professores encorajam 
os estudantes a fazerem perguntas em classe e os colegas são muito legais, é muito fácil interagir com 
eles e discutir diferente tópicos. O mais interessante aqui é a amizade e cooperação entre estudantes e 
professores. Eu participei em várias atividades no WIE, como a competição de tênis de mesa e a viagem 
escolar pra Rotorua. Agora eu estou voltando pra casa pra estudar medicina e vou dizer pra meus  
amigos irem pra Nova Zelândia e descobrirem cultura no WIE.  

Alejandra, 31 anos, CHILE  
Estou muito feliz com meu inglês e desde que eu comecei a estudar no WIE, eu melhorei minha 
gramática, fala, escuta e agora eu consigo me expressar com mais confiança. Os professores ficaram 
muito tempo me ajudando com minha gramática e preparando exercícios especiais para me ajudar a 
acompanhar o ritmo das aulas. Eles ficaram muito tempo fora das aulas me ajudando com coisas  
pessoais como e-mails e relatórios para meu trabalho. Agora eu posso realizar meu sonho de estudar 
em uma universidade na Nova Zelândia. Obrigada WIE pela oportunidade de aprender inglês com os 
melhores professores da região do Waikato. 



 

O Waikato Institute of Education e o governo da Nova Zelândia querem que os estudantes internacionais na Nova Zelândia tenham um seguro, agradável e 
produtivo lugar para estudar. O Code of Practise for Pastoral Care of International Students é um acordo feito pelo governo neozelandês para assegurar que  
todas as instituições de ensino sejam responsáveis pelo bem-estar dos estudantes internacionais. Sendo um assinante do Código de Prática, o  Waikato Institute 
of Education deve cumprir com o código e se certificar de que todos os estudantes internacionais estão seguros, bem informados e cuidados. Uma cópia do 
código está disponível na intenet no www.minedu.govt.nz/NZEducation/EducationPolicies/InternationalEducation/ForInternationalStudentsAndParents/
CodeOfPracticeInfoForStudents.aspx.  

QUALIDADE E CREDIBILIDADE 
Os cursos conduzidos pelo Waikato Institute of Education são aprovados 
pela NZQA (Autoridade em Qualificações da Nova Zelândia). A NZQA é 
uma organização governamental dedicada em garantir que as  
qualificações sejam robustas e de qualidade, tanto nacional como  
internacionalmente. 

O WIE é assinante do Código de Prática da Pastoral do Bem-estar de  
Estudantes Internacionais e como tal, se certifica que um alto nível de  
cuidado e bem-estar seja mantido para cada um dos nossos estudantes  
internacionais. O código está disponível em várias línguas e pode ser 
baixado do www.minedu.govt.nz/goto/international. 

Education New Zealand é uma agência governamental responsável por 
promover e representar a educação internacional da Nova Zelândia no 
mundo todo. O Waikato Institute of Education é assinante da NZ  
Educated marca e nosso perfil se encontra listado no website oficial da 
Education New Zealand: www.newzealandeducated.com/institution/568. 

O Waikato Institute of Education é a única escola de inglês que recebe 
fundos do governo para cursos de inglês. Ambos nossos cursos de 
Inglês Geral e Inglês para Trabalho são financiados pela NZ Tertiary  
Education Commission (TEC).  

O Waikato Institute of Education é membro do Waikato Education  
International (WEI), uma organisação responsável por representar e  
promover educação internacional na região do Waikato e  
particularmente em Hamilton. 

O Waikato Institute of Education é o único centro autorizado para o 
Teste Público do TOEIC na região do Waikato, New Zealand. O TOEIC 
(Teste de Inglês para Comunicação Internacional) é um teste internacional 
que empregadores usam no mundo todo, particularmente na Ásia e  
Europa, para verificar o nível de inglês no ambiente de trabalho. 
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Level 1 Centre Place Tower, 48 Ward Street 
PO Box 773, Hamilton 3204, New Zealand 
Ph: +647 838 2450   Fax: +647 838 2453  

Email: info@wie.ac.nz  Web: www.wie.ac.nz 


