
O Waikato Institute of Education (WIE) está situado na bela cidade de Hamilton, uma 
das  cidades  neozelandesa  que  mais  cresce.  Com  uma  população  de 
aproximadamente 150.000, localizada no centro das principais atrações turísticas da 
Nova Zelãndia, como lagos, praias e montanhas, Hamilton é um ambiente perfeito 
para estudo e lazer.  

Localizado em um edifício no centro da cidade, o WIE está apenas à 2 minutos de 
distância da Estação de Ônibus e rodeado por centros de compras, restaurtantes, 
teatros, cinemas e outros entertenimentos. 

O WIE oferece qualidade e diversidade em professores, funcionários e cursos. 

����   Nós oferecemos cursos de inglês com professores altamente qualificados, com 
longa experiência e entusiasmo (nativos e bilingues). 

����   Uma ampla variedade de cursos e programas de qualidade, incluindo: 
�   Inglês Geral 

�   Preparação para o IELTS 

�   Inglês para registro de Enfermagem 

�   Inglês para Educadores Infantis 

�   Preparação para escola secundária  

�   Programas de férias 

�   Inglês para Office/Business 

����   Todos os cursos são aprovados pelo governo da Nova Zelãndia e pela Autoridade 
em Qualificações da Nova Zelãndia (NZQA). 

����   Frequente discontos especiais nas mensalidades. 

����   Nossos estudantes vem de todas as partes do mundo, incluindo Asia, Índia, 
América do Sul, Oriente Médio, Oeste Europeu e das Ilhas do Pacífico. 

Benefícios adicionais em estudar no WIE 

����    Prestativo e amigável quadro de funcionários  - nós fazemos você se sentir 
especial do momento de sua chegada até a sua partida. 

����    Salas de aula com uma média de 8-10 estudantes, com no máximo 15. 
����    Orientações a respeito da cidade e da escola, bem como teste um teste de 

nivelamento gratuíto por ocasião de chegada. 

Acomodação e vivência na Nova Zelãndia 

����    Nós oferecemos acomodação na casa de uma cuidadosamente selecionada 
família neozelandesa.  

����    Oportunidade de aproveitar a New Zealand experience. 
����    Oferecemos suporte na lingua native aos estudantes que necessitam de ajuda 

para se estabelecer no novo ambiente.   

WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 
L1 Tower Building, 48 Ward Street, Hamilton, New Zealand 

Tel: +64-7-8382450   Fax: +64-7-838 2453   Email: info@wie.ac.nz 
 Website: www.wie.ac.nz  Facebook: www.facebook.com/StudyEnglish 

ESTUDE INGLÊS NA NOVA ZELÂNDIA 

Dê o primeiro passo – entre em contato e nós 
ajudaremos você à se tornar parte da família WIE! 


