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Factos Importantes/Key Dates 
• Prestigioso internato privado  

• 37 Hectares de terreno em parquet 
• Ambiente rural seguro 
• Feminino e masculino 
• Total de 1050 estudantes inscritos 

• 5 % de Estudantes internacionais 
• Anos escolares 7 a 13 (idade dos 11 aos 18 anos) 

• Academias de Golfe, Equitação, Natação, Ténis e 
Remo 

 
Características Especiais／ Special Character 

St. Peter é uma das principais escolas particulares da 
Nova Zelândia. Foi estabelecida em 1936 e é 
administrada por uma instituição beneficente e é 

acreditada pelo Ministério de Educação da NZ. 
 
 

Localização e Instalações / Location 
St. Peter está localizada perto da vila de Cambridge a 
uma hora e meia do Aeroporto Internacional de 

Auckland.   

 

 

Academia / Academic 
St. Peter leciona a educação secundária, NCEA, e o 

Bacharelato Internacional (IB) da Nova Zelândia. Tem 
padrões académicos muito altos. Em 2015 99% dos 
estudantes completaram o nível 2 do NCEA e 97% 
completaram o IB. Os estudantes graduados pela St. 
Peter ingressam em universidades de todo o mundo. 

 

 
Inglês / English 
Todos os estudantes são avaliados sobre o nível de 

inglês à chegada. 
Os estudantes mais jovens podem ter um nível 

elementar de inglês quando começam em St. Peter, os 
estudantes seniores devem ter inglês Intermediário ou 
Avançado.  
Aos estudantes que não têm o nível necessário de 

inglês também lhes pode ser solicitado que frequentem 
uma escola de língua ou que tenham classes adicionais. 
Se assistirem a classes de ESOL, os estudantes mais 
jovens recebem 7 horas de ESOL por semana e os 
estudantes seniores 4 horas por semana. 
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Bem-estar dos Estudantes / Student Welfare 

St. Peter ganhou um prémio nacional pelo cuidado que 

presta a Estudantes Internacionais. Todos os estudantes 
estão sob o cuidado de pessoal especializado 24 horas 
por dia, sete dias por semana. O pessoal está consciente 
que os pais confiam-lhe os seus filhos e prestam um 
cuidado excelente. O pessoal organiza tudo o que é 
necessário, incluindo viagens, cuidados de saúde, 

educação extra, eventos culturais e mesmo cortes de 
cabelo! 
 

Acomodação / Accommodation 
Há 8 residências que fornecem acomodações para 
aproximadamente 460 estudantes internos. Os 

estudantes mais jovens compartilham quartos e os 
estudantes mais velhos têm o seu próprio quarto. O 
internato é de sete dias por semana mas os estudantes 
podem ficar com as famílias neozelandesas durante as 

férias e alguns fins-de-semana. Os estudantes têm 
trabalho de casa supervisionado à noite.  
 

Música / Music 
St. Peter é famosa pela qualidade do seu programa 
musical. Há uma representação teatral profissionalmente 
produzida todos os anos assim como uma orquestra, 
grupos corais e música moderna. Há uma semana anual 
de representação artística em que todos os estudantes 
participam. 

 
Academia de Desportos / Sports Academies 
St. Peter oferece instrução especializada por treinadores 
profissionais em academias de golfe, equitação, natação, 
remo, ciclismo e ténis. As instalações são de classe mundial 
e incluem um campo de treino de golfe, piscinas aquecidas, 

pasto para 40 cavalos e campos de ténis de terra batida. 
 
Propinas (2016) / Fees 
St. Peter é uma escola de qualidade a qual se reflete nas suas propinas 
Matrícula 40,100 $NZ por ano (Year 11 – 13) Matrícula 38,400 $NZ por ano (Year 9 - 10) 
Internato 13,250 $NZ por ano (Year 9 – 13) 
cc 

Contactos / Contact 
Rosanne Bjerring Email:  international@stpeters.school.nz 
Diretora de Estudantes Internacionais  Phone:  +64 7 827 9899 
Private Bag 884 Fax:  +64 7 827 9812 
Cambridge, New Zealand Mobile: +64 27 554 3474 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


