
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

Inglês Geral 
Integral Parcial Manhã Parcial Tarde 

(Principiante—Avançada) 

        2-10 semanas $410/semana 

$300/semana $200/semana  
        11-23 semanas $400/semana  

        24-34 semanas $390/semana 

        35+ semanas $370/semana  

 NZCEL (Nível 1 Fundaçao - Nível 5) Integral 

            1 Term (17 semanas ) $6,550  

            2 Terms (34 semanas)  $12,480  

            3 Terms (51 semanas)  $17,390  

* $120 NZCEL taxa de registro se aplica 

  Preparação da Exames  
Integral Parcial Tarde 

(IELTS/PTE/OET/TOEIC/Cambridge B2 & C1) 

2-10 semanas $410/semana 

$200/semana 
 11-23 semanas $400/semana 

 24-34 semanas $390/semana 

                   35+ semanas $370/semana 

  Preparação  da Escola Integral 

                       1 Term (12 semanas) $4,920  

                       2 Terms (24 semanas)  $9,360 

                       3 Terms (36 semanas)    $13,320 

 $17,760                       4 Terms (48 semanas)   

   Inglês para Fins Específicos 
Integral 

   (O negócio aviação, engermeira & outras) 

            1 Term (17 semanas) $6,550  

            2 Terms (34 semanas)  $12,480  

            3 Terms (51 semanas)  $17,390  

  Inglês mais Atividades          Prêço por se 

       Arte $455  

            Dança $470  

       Experiência Agrícola $465 

       Golfe $515  

       Andar a Cavalo $485 

       Rúgbi $485 

       Surfe $515 

  Aulas Particulares  

Inglês Geral  $70/hora 

Preparação da Exames $90/hora 

Outros Cursos $90/hora 

    NZCLT 
   Esinar as Línguas, TESOL 

    Level 4 (15 semanas) $6,200  

    Level 5  (20 semanas) $8,200  

 Inclui taxa de organização de atividade: $ 100 

 21 horas geral Inglês +  2 atividades da tarde 

 Integral, segunda-feira—quinta-feira, 9am—3pm 

 Datas de admissão:  22 fevereiro e 26 julho 2021 

Notas: 

 Integral : 25 horas para semana,  9:00 am - 3:00pm 

 Parcial Manhã : 15 horas para semana, 9:00am - 12:00pm 

 Parcial Tarde : 10 horas para semana, 1:00pm - 3:00pm 

See more…. 

Começa toda segunda-feira 

mailto:info@wie.ac.nz
http://www.wie.ac.nz/


Taxas de homestay         

Homestay custo 

Estudantes       
com menos de 18 $280/semana  

Estudantes com 
mais de 18 $240/semana  

Taxa de homestay       $200  

WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

After School Activities   

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Study Activity Social Activity FREE English Corner FREE Pronunciation Social Club 
Learn new culture 

 and have new experi-
ences 

Enjoy the 
 fresh air and sun with 

your friends 

Improve  
your speaking by playing 

fun games 

Make new friends 
 and improve your 

communication skills 

Cambridge Pre-test  
IELTS Mock Test 

Notas: 

Curso: 
*    Matrícula minima de 2 semanas. 
*    Novas matrículas aceitas  toda Segunda-feira (exceto feriados). 

Taxas: 

 Preços válidos a partir de 11 de dezembro de 2020 
 Homestay pode ser confirmada após o pagamento ter sido recebido com pelo 

menos 2 semanas de antecedência 
 As mensalidades não cobrem custos de atividades extra-classe. 
 O WIE se reserve ao direito de alterar as mensalidade  sem aviso prévio. 
 Todas as taxas são em dólar Neozelandês e incluem GST de 15%. 
 Para regulamentos de retirada e reembolso, consulte www.wie.ac.nz 
 Prêços válidos até 17 de Dezembro de 2021. 

Feriados: 
 A escolar está fechada por 2 semanas a partir de 24 de Dezembro 2021 até 10 

de Janeiro 2022. 
 Não há compensação pelos feriados quando o WIE está fechado.  

Seguro: 
 Os alunos internacionais devem ter seguro médico e de viagem. 
 Policy must meet the Code of Practice. 

Outras Taxas         

  Taxas de matrícula 
- Aulas em classe  $180  
- Aulas particulares   $40  

Taxa de recursos (incl livros, CD...) 
- Integral   $120  

  $60  - Parcial  
Translado do aeroporto de       
Auckland  - Mão única  $120 

Seguro (obrigatório)    $600 
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