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Bem-vindo!

AQUI NA ST PETER’S RECEBEMOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE TODO O MUNDO DURANTE 
OS ÚLTIMOS 25 ANOS. OFERECEMOS UM AMBIENTE DE ENSINO DE NÍVEL INTERNACIONAL, 
ÓTIMAS INSTALAÇÕES, PROFESSORES ESPECIALIZADOS E UM AMBIENTE ESTIMULANTE E 
ACOLHEDOR.

Os estudantes internacionais que se matriculam na St Peter’s estão, na verdade, selecionando uma 
das principais escolas independentes de ensino médio da Nova Zelândia. Temos uma tradição de excelência acadêmica e 
oferecemos excelentes instalações culturais e desportivas. A St Peter’s oferece a educação da Nova Zelândia de maneira 
distinta e, ao mesmo tempo, prepara todos os estudantes para viver, aprender e competir em um ambiente global. 

Cuidando do seu filho

Ter certeza de que seu filho está feliz e se acomodou bem 
na St Peter’s é uma alta prioridade para nós e faremos 
tudo o que pudermos para assegurar que seu filho seja 
bem cuidado, enquanto estiver sob os nossos cuidados. 
Sabemos que o seu filho estará distante dos amigos 
e familiares, e precisamos ter certeza de que estará 
acomodado e feliz em seu novo ambiente. Para garantir 
que isso aconteça, temos uma equipe de especialistas 
que cuidam dos estudantes desde o momento de sua 
chegada na Nova Zelândia, quando os buscamos no 
aeroporto, até o momento em que regressam ao seu país 
de origem. Fazem parte desta equipe:
• os diretores e governantas da pensão estudantil
• o coordenador do programa de alojamento em casas 

de família
• o gerente de estudantes internacionais
• os conselheiros escolares
• a enfermeira da escola 
• e os reitores. 

Dale Burden, Diretor

歡迎

Temos um programa de orientação para os novos estudantes 
internacionais. Eles também participam de um programa de 
transição com um conselheiro que contribui com o ajuste 
à St Peter’s e com todos os problemas que possam surgir 
enquanto estiverem vivendo longe de casa. 
Incentivamos os pais a manterem contato tanto com a escola 
quanto com seus filhos. Incentivamos os pais a enviarem 
e-mails ou telefonarem para quaisquer membros da equipe 
de apoio do seu filho. Se houver uma emergência, sempre 
será possível entrar em contato conosco. 
Os estudantes não precisam de um tutor, mas é necessário 
que um dos pais, um agente ou um amigo da família que fale 
inglês seja a pessoa de contato com a St Peter’s.
A St Peter’s se comprometeu a respeitar e ser regida pelo 
Código de Boas Práticas para a Pastoral dos
Estudantes Internacionais. Cópias do código estão 
disponíveis no site da NZQA em www.nzqa.govt.nz.



Resultados acadêmicos

Os estudantes da St Peter’s possuem resultados 
acadêmicos elevados. Os estudantes consistentemente 
obtêm taxas de aprovação de 90 a 99% em exames 
nacionais e internacionais. 

Resultados 
acadêmicos de St Peter’s Média nacional 

da NZ

Nível 1 do NCEA 
(Certificado de 
conclusão do ensino 
médio)

96% 69%

Nível 2 do NCEA 
(Certificado de 
conclusão do ensino 
médio)

98% 75%

Nível 3 do NCEA 
(Certificado de 
conclusão do ensino 
médio)

95% 655

Bacharelado 
internacional 93% 70%

(worldwide)

* Certificado de conclusão do ensino médio

Matérias

Os estudantes frequentando do 7.º ao 10.º ano estudam as 
matérias principais de inglês, estudos sociais, matemática, 
ciências, educação física, estudos religiosos e da saúde. Eles 
também selecionam uma ou duas disciplinas opcionais 
a partir de uma variedade de opções, incluindo artes, 
comércio, dança, teatro, equinos, tecidos, francês, culinária, 
artes gráficas, japonês, música e estudos do esporte.

Os estudantes seniores (11.º ao 13.º ano) escolhem cinco ou 
seis matérias de uma lista de 40 opções diferentes. Isto 
inclui contabilidade, biologia, cálculo, química, informática, 
dança, design, teatro, economia, inglês, design de moda, 
francês, geografia, artes gráficas, história, hospitalidade, 
japonês, matemática, mídia, música, educação ao ar livre, 
pintura, fotografia, física e ciência do esporte. 



Programa de estudos

A St Peter’s é credenciada pelo Departamento de 
Qualificações da Nova Zelândia (New Zealand Qualifications 
Authority, NZQA) para ministrar o currículo nacional para 
estudantes que estejam entre o 7.º e o 13.º ano (com 11 a 18 
anos de idade). 

Os estudantes estudam o nível 1 do Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio (Certificate of Educational 
Achievement, NCEA) no 11.º ano. Os estudantes dos 12.º e 
13.º anos podem escolher entre o NCEA e o Programa de 
Diplomas de Bacharelado Internacional (BI). 

Forte cultura esportiva

De iniciante a elite, os estudantes têm acesso a instalações 
de nível internacional e podem escolher entre mais de 30 
opções de esporte, auxiliados por técnicos especializados, 
professores e gestores qualificados.  O esporte é uma parte 
importante da vida escolar e, aqui na St Peter’s, espera-se 
que os estudantes participem de pelo menos um esporte.

Ajuda com o idioma 
inglês
Um programa especializado no idioma inglês é 
oferecido a todos os estudantes internacionais, incluindo 
assistência pessoal e cursos registrados do Departamento 
de Qualificações da Nova Zelândia (NZQA) que levam a 
qualificações nacionais.

Os programas ESOL têm como objetivo desenvolver a 
proficiência no idioma inglês de cada estudante, a um 
nível que garanta que estudos bem-sucedidos possam ser 
realizados em inglês em nível universitário de graduação. 
Temos aulas particulares para ESOL e outras matérias, e 
o pagamento é conforme a utilização. Temos também 
um curso de preparação para o Sistema de Avaliação 
Internacional na Língua Inglesa (IELTS).

Atletismo Futebol Snowboard

Badminton Golfe Squash

Basquete Hipismo Surfe

Canoagem Hóquei Tênis

Ciclismo Lacrosse Tênis de mesa

Críquete Natação Tiro ao alvo

Cross country Netball Touch

Escalada Pólo aquático Triatlo

Esqui Rugby Voleibol



Artes cênicas

A animada cena criativa de St Peter’s oferece aos estudantes 
muitas oportunidades de se expressar, compartilhar sua 
paixão e mostrar seu talento.  Um grande número de opções 
e uma talentosa equipe garantirão emoções para qualquer 
nível de habilidade.

Os estudantes podem optar por continuar seus estudos em 
música, dança e teatro no nível superior, como uma matéria 
acadêmica. Ou eles podem tirar proveito da longa lista de 
atividades extracurriculares, como grupos musicais, grupos 
de dança e clubes de teatro como ensino instrumental e 
aulas de canto individuais.

Os eventos da escola incluem: desafio de palco, a produção 
anual de teatro musical, o Concerto das Estrelas, a 
Assembleia Internacional e o Festival de Artes Cênicas.

Instalações desportivas

Ginásio
quadras cobertas, ginásio totalmente equipado,
campos de squash, parede de escalada, relva para hóquei

Piscinas
duas piscinas aquecidas de 25m

Centro equestre
arena de areia e arena de grama,
pátios e estábulos

Academia de golfe
campo de prática (driving range)
com extensão completa e pistas artificiais de golfe

Quadras de tênis
14 quadras, incluindo 3 quadras de saibro

O som de uma orquestra ao vivo de 21 
peças que ecoam no auditório, o bater de 
44 pares de sapatos de dança no palco, 
mais de 100 luzes de palco criando o 
cenário, uma deslumbrante variedade de 
adereços e fantasias, meses de ensaios 
levando a este momento em frente a 
uma plateia lotada... Esta é a produção 
anual da St Peter’s e você não vai querer 
perder isso! As produções da St Peter’s são 
fabulosas. 



Um dia normal

Segunda A Sexta-Feira

6h30m Acordar, tomar banho e se vestir

7h Inspeção do dormitório

7h15m Café da manhã, seguido pela realização 
das tarefas domésticas diárias

8h15m Início das aulas

Após o horário 
escolar (15h20m) Atividades extracurriculares

17h Jantar e regresso à pensão estudantil

18h30m às 21h
Estudo supervisionado (lição de 
casa). Os horários variam de acordo 
com ano escolar do grupo.

A partir das 21h15m Deitar e apagar as luzes.

Sábado
Os estudantes seguem uma rotina semelhante à do 
resto da semana, mas sem as aulas. A maioria dos 
estudantes está envolvida em esportes ou atividades 
extracurriculares. Folgas ficam disponíveis após as 
atividades extracurriculares.

Domingo
Os estudantes podem dormir até às 10h. O dia é livre, 
com tempo para atividades opcionais como saídas de 
casa, filmes e passeios para fazer compras. 

Pensão estudantil

A maior parte de nossos estudantes internacionais viverão 
em pensões estudantis separadas conforme a idade no 
campus da escola. Há oito pensões estudantis diferentes, 
quatro para meninas e quatro para os meninos. As pensões 
estudantis são confortáveis e modernas, e a maioria dos 
estudantes têm o seu próprio quarto ou compartimento. 
As pensões estudantis também possuem salas coletivas 
com computadores e televisores. Supervisão e apoio são 
oferecidos pelos diretores, assistentes e governantas das 
casas. Os pensionistas têm acesso à biblioteca da escola e 
aos laboratórios de informática após o horário escolar. A lição 
de casa é supervisionada nas pensões.

Os pensionistas fazem suas refeições na sala de jantar, e os 
outros estudantes diários os acompanham em um almoço 
caseiro todos os dias. 

Um pequeno número de estudantes internacionais vive 
com famílias da Nova Zelândia, em casas de família que são 
selecionados pela escola. Estes estudantes chegam na escola 
com os ônibus escolares juntamente com todos os outros 
estudantes diários. Casas de família também são usadas por 
estudantes internacionais durante as férias escolares entre 
semestres e durante os oito fins de semana de folga do ano. 

As casas de família são cuidadosamente escolhidas e 
controladas pela escola, e precisam atender a critérios 
rigorosos. Elas são selecionadas e monitoradas de acordo 
com as regras do Código de Boas Práticas. 



Como se candidatar

Os estudantes são selecionados com base em seu desempenho acadêmico,
caráter e envolvimento em atividades extracurriculares. 

1. Envie os formulários preenchidos e anexe uma cópia do passaporte e do relatório da sua escola mais recente.
2. A St Peter’s enviará uma Proposta de Inscrição que incluirá uma fatura das taxas.
3. Você paga as taxas da escola.
4. E a St Peter’s enviará o recibo.
5. Você, então, aplica para o visto de estudante junto à Embaixada da Nova Zelândia.
6. Quando o visto for concedido, você avisa a St Peter’s sobre os seus planos de viagem.

A St Peter’s tem agentes autorizados em países por todo o mundo.
Entre em contato conosco para consultar um agente em seu país.

Hamilton
Cambridge

Wellington

Christchurch

Auckland

Taxas
As taxas para ensino e pensão estudantil são definidas pelo 
Conselho de Confiança (Trust) da St Peter’s em setembro 
de cada ano.  As taxas variam de acordo com a idade do 
estudante.  Em 2018 as taxas são de:

NZ$ 40,000 a NZ$ 47,700 para o ensino
NZ$ 15,150  para a acomodação

Seguro contra acidentes
A Corporação de Compensação de Acidentes (Accident 
Compensation Corporation, ACC) oferece seguros contra 
acidentes para todos os cidadãos, residentes e visitantes 
temporários da Nova Zelândia, mas você ainda pode ser 
responsável por todos os outros custos médicos e afins.  Mais 
informações podem ser visualizadas no site da ACC em:

www.acc.co.nz

Elegibilidade para serviços de saúde
A maioria dos estudantes internacionais não têm direito 
a saúde pública enquanto estiverem na Nova Zelândia. 
Se você receber tratamento médico durante a sua visita, 
você pode ser responsabilizado por todos os custos desse 
tratamento. Detalhes completos sobre o direito a serviços 
de saúde pública estão disponíveis no Ministério da Saúde 
e podem ser visualizados no site:

www.moh.govt.nz

Imigração
Todos os detalhes sobre requisitos de imigração, consultoria 
sobre os direitos ao emprego enquanto se estuda na Nova 
Zelândia e requisitos de comunicação estão disponíveis 
através da Imigração da Nova Zelândia, e podem ser 
visualizados no site:

www.immigration.govt.nz

Seguro médico e de viagem
Os estudantes internacionais (incluindo estudantes em 
grupo) precisam ter seguro médico e de viagem adequado 
e atual, enquanto estiverem na Nova Zelândia.
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Escritório Internacional
St Peter’s, Cambridge

Private Bag 884
Cambridge 3450

Nova Zelândia

+64 7 827 9899

international@stpeters.school.nz

www.stpeters.school.nz

ESCOLA PARTICULAR DE PRESTÍGIO  •  MENINOS E MENINAS DE 11 A 18 ANOS DE IDADE
TOTAL DE MATRICULADOS NA ESCOLA: 1.070 ALUNOS, COM 71 ESTUDANTES INTERNACIONAIS  •  INSTALAÇÕES MODERNAS

450 ESTUDANTES EM REGIME DE PENSÃO  •  AMBIENTE RURAL SEGURO  •  AFILIADA À IGREJA CRISTÃ ANGLICANA
ACADEMIAS DE ESPORTES ESPECIALIZADAS PARA GOLFE, CICLISMO, HIPISMO, REMO, NATAÇÃO E TÊNIS

37 HECTARES DE BELOS JARDINS  •  PROGRAMAS NCEA E BI  •  EXCELENTES TAXAS DE APROVAÇÃO
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