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The Campbell Institute
The Campbell Institute é uma das
principais escolas de inglês na Nova
Zelândia, com unidades na área central
de Wellington e em um bairro na orla
de Auckland.

testes, preparação acadêmica para
a High School e universidade, assim
como uma variedade de estágios,
trabalhos voluntários e programas
esportivos.

Para maiores informações sobre o
curso de período integral, incluindo
quadro de horários, taxas e
informações para inscrição, entre em
contato com: info@campbell.ac.nz

A Campbell é classiﬁcada como uma
escola de inglês categoria 1 (nível mais
alto) e os estudantes que cursarem
horário integral por 14 semanas ou
mais, podem trabalhar meio período
por até 20 horas semanais.

Na Campbell os estudantes
conseguem aprimorar a língua
inglesa com uma metodologia de
ensino avançada, combinada com
testes regulares de progressão e
várias outras formas de ajuda extra,
propiciando assim um ambiente ideal
para o aprendizado.

www.campbell.ac.nz

A Campbell oferece cursos tradicionais
de inglês, aulas preparativas para

Outras informações
Início do Curso: toda segunda-feira
Quantidade por sala: 10-12
estudantes (no máximo 16 estudantes)
Duração do curso: 2-48 semanas /
opções para horário integral e meio
horário
Níveis: básico ao avançado

Por que estudar na Campbell?

Idade: 13 anos ou mais (condicionado
ao tipo de curso)
Unidades: Wellington – centro /
Auckland – bairro à beira mar

Todos os professores
tem certiﬁcações para o
ensino da língua inglesa
(no mínimo certiﬁcado
Cambridge CELTA

Transferência gratuita
entre os campus de
Wellington e Auckland
para os estudantes de 6
semanas ou mais.

Processos acadêmicos
para ingressar
na High School e
Universidades

Conveniências (Wellington):
• Wi-ﬁ gratuito
• Espaço lounge e cozinha completa
para os estudantes
• Sala de estudos com biblioteca e
computadores

A Campbell oferece
uma variedade de
programas para a sua
escolha

Workshop individual
e gratuito para cada
estudante

Atmosfera amigável e
familiar

Escolha Wellington como
a sua unidade de ensino

More, estude e se
divirta em Auckland

Acesso: Estrategicamente localizada
no centro da Nova Zelândia e caminho
para a Ilha Norte e Ilha Sul

Qualidade de vida: Auckland é
nomeada como a terceira melhor
cidade do mundo para se viver de
acordo com a pesquisa da Mercer
Quality of Living Survey, 2014

Cidade Inteligente: Wellington é
o centro das inovações na Nova
Zelândia – núcleo das empresas
líderes no ramo de tecnologia da
informação.
Cidade Segura: é considerada
uma das 10 cidades mais seguras
do mundo e classiﬁcada pela
Organização Mundial de Saúde
como a única capital com o título de
“Comunidade Segura”
Capital Gastronômica: Wellington
é conhecida por sua variedade
gastronômica e tem mais cafeterias,
restaurantes e bares per capita do
que a cidade de Nova York

Potência ﬁnanceira: Por ser o
centro ecônomico e ﬁnanceiro na
Nova Zelândia, a cidade é gerida por
pessoas altamente qualiﬁcadas e
oportunidades são constantemente
oferecidas em vários setores
Tipo de vida: Auckland oferece o
melhor da cidade grande e uma
paisagem deslumbrante. É possível
velejar, andar a cavalo, fazer
caminhadas, surfar, andar de stand up
paddle ou pedalar e tudo isso dentro
de uma cidade grande e com uma
infra-estrutura moderna.

• 15 salas de aula e uma sala para
projeção de ﬁlmes
• Próximo ao comércio, bancos,
correio, restaurantes e cafeterias

Para maiores informações sobre
Wellington:
www.wellingtonnz.com
Para maiores informações sobre
Auckland:
www.aucklandnz.com

Cursos e Programas
Inglês na Campbell

Campbell English + Work

Combo Schools

General English
O nosso curso de inglês mais
requisitado é voltado para estudantes
do nível iniciante ao avançado e é
perfeito para quem deseja aperfeiçoar
a língua inglesa e quer viajar, trabalhar
e se comunicar.

Job Hunter
Reconhecendo as diﬁculdades em
conseguir um trabalho em outro país,
este serviço auxilia os estudantes a se
prepararem para entrar no mercado
de trabalho e os orienta como proceder
em uma entrevista de trabalho com um
empregador local.

Estude e trabalhe na Nova Zelândia!
4 ótimas escolas em 4 ótimas regiões!
O Combo Schools é uma ótima opção
para estudar inglês e viajar pela Nova
Zelândia.

O General English tem como foco a
leitura, escrita, conversação e audição
para todos os níveis, desde o iniciante
ao avançado.
Também são oferecidos módulos
extras, incluindo oﬁcinas de pronúncia,
escrita e inglês para negócios.
Todos os estudantes da Campbell tem
direito a 1 workshop individual gratuito
por semana como parte do programa.
Campbell.ac.nz/english

O serviço de Job Hunter inclui:
• Avaliação do Curriculum vitae
• Preparação de carta de
apresentação
• Treinamento para entrevistas de
emprego
• Técnicas de apresentação
• Introdução ao setor proﬁssional
e onde são anunciadas vagas de
emprego
Campbell.ac.nz/jobhunter

Preparação Para as Provas IELTS
Este curso prepara o aluno para
fazer a prova IELTS (teoria e módulos
gerais) e é uma combinação do
desenvolvimento da língua e a
preparação para a prova, ambos
necessários para atingir um bom
resultado na prova IELTS.
Campbell.ac.nz/ielts

Campbell English + Work
Programas de Estágios
O programa de estágios na Campbell
foi desenvolvido para estudantes
que querem combinar estudos com
trabalho em um ambiente proﬁssional
na Nova Zelândia.
Para garantir um resultado melhor
aos nossos alunos, a Campbell
tem parceria com a Intern NZ,
uma organização proﬁssional
especializada em estágios que oferece
oportunidades e suporte durante o
período de trabalho.
Campbell.ac.nz/intern

Programas de Trabalho voluntário
A Campbell oferece diversas opções
de projetos para trabalhos voluntários
aos estudantes que desejam uma
experiência proﬁssional local ou
para aqueles que amam natureza e
atividades ao ar livre.
O programa de trabalho voluntário na
Campbell inclui 4 semanas de aulas
de inglês em horário integral e de 4 a
8 semanas de trabalho voluntário por
projeto.
Campbell.ac.nz/volunteer

Com o programa Combo Schools você
pode escolher estudar inglês em 2, 3
ou 4 maravilhosos lugares da Nova
Zelândia – perfeito para o estudante
que gosta de viajar.
Isenção de Transferência entre
as Escolas
Estudantes no programa Super
Combo (12 semanas ou mais no total)
obtem isenção para transferência
entre as escolas.
Wellington
Escola de inglês:
The Campbell Institute
www.campbell.ac.nz
Auckland
Escola de inglês:
Worldwide School of English
www.worldwideschoolfenglish.com
Napier
Escola de inglês:
New Horizon College of English
www.nhce.ac.nz
Queenstown
Escola de inglês:
Language Schools New Zealand –
Queenstown
www.languageschool.co.nz

MOJO Barista Certiﬁcate
A Campbell Institute tem uma parceria
com Mojo Café, que é uma das
empresas líderes no ramo de café na
Nova Zelândia, para desenvolver um
programa de certiﬁcação que permite
aos estudantes uma qualiﬁcação
reconhecida no mercado.
O curso inclui:
• A história do café
• A linguagem do café
• Treinamento prático em máquinas de
café e nos ambientes de cafeterias
• Expressões usadas no ambiente de
trabalho
Campbell.ac.nz/barista

Campbell.ac.nz/combo

Resumo Completo Dos Cursos
Course

Campbell English

Campbell Pathways

Campbell English
+ Work

Campbell English
+ Sports

Auckland

•

Wellington

Length
(weeks)

Min Age

Level

•

2-48

14

Beginner to Proﬁciency

IELTS Exam Preparation

•

2-48

14

Intermediate to Proﬁciency

Cambridge Exam Preparation

•

12

14

Intermediate to
Upper Intermediate

Campbell Direct
University Pathway

•

6

17

Beginner to Proﬁciency

General English

High School Preparation

•

•

2-48

13

Beginner to Proﬁciency

Holiday Booster

•

•

2

13

Beginner to Proﬁciency

Demi Au Pair Programme

•

Mojo Barista Training

•

12 or 24

18

Upper Intermediate to Proﬁciency

•

4

16

Intermediate to Proﬁciency

Internship Programme

•

•

8+

18

Upper Intermediate to Proﬁciency

Volunteer Programme

•

•

8-12

18

Upper Intermediate to Proﬁciency

Rugby

•

•

4+

18

Elementary to Proﬁciency

Sailing

•

4+

14

Elementary to Proﬁciency

•

4+

16

Beginner to Proﬁciency

•

4 full-time
or 10 part time

20

Advanced to Proﬁciency

Combo Schools

Campbell Teacher
Training

Cambridge CELTA

Other Services

1:1 lessons

•

•

14

Beginner to Proﬁciency

Job Hunter

•

•

18

Intermediate to Proﬁciency

Nova Zelândia – Capital
mundial dos esportes
radicais.
O programa de atividades da Campbell
oferece a você a oportunidade de
experimentar coisas incríveis que só a
Nova Zelândia tem, além de ser uma
ótima forma de construir amizades e
praticar o seu inglês.
Campbell.ac.nz/for-students

Serviços de suporte
aos estudantes

Venha fazer parte da
família Campbell

A Campbell tem uma ótima equipe de
proﬁssionais que podem ajudar com:

Você vai experimentar o melhor que a
Nova Zelândia pode oferecer, vai fazer
amigos do mundo inteiro e nós vamos
ajudá-lo a alcançar suas metas de
aprendizado da língua inglesa.

• Aplicação para vistos e renovação
dos mesmos
• Abertura de contas bancárias
• Telefone celular: fornecemos
gratuitamente chips para celulares
e as recargas de crédito podem ser
feitas diretamente na escola

Para maiores informações sobre o
curso de período integral, incluindo
quadro de horários, taxas e
informações para inscrição, entre em
contato com: info@campbell.ac.nz

• Ajuda acadêmica
• Planejamento de currículo

ou visite nosso site:

• Solicitação de reembolso de seguros

Campbell.ac.nz

• Dicas de viagens
• Ajuda na busca de empregos
• Apoio a moradia

WELLINGTON

AUCKLAND

104 Dixon Street

17D Aberfeldy Road

Te Aro

Highland Park

Wellington 6011

Auckland 2010

@CampbellNZ

New Zealand

New Zealand

TCIVideonz

PO Box 24-300

auckland@campbell.ac.nz

campbell-nz

Wellington 6142

p +64 9 534 4292

info@campbell.ac.nz

f +64 4 803 3435

p +64 4 803 3434
f +64 4 803 3435

www.campbell.ac.nz
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