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Cultivando 
alunos e mentes 
poderosas



• Um programa definido de estudos internacional

• Formação especializada em Língua Inglesa (ESOL)  
em pequenos grupos

• Uma equipe internacional de funcionários que prestam 
orientação  
e conforto moral

• Uma vasta gama de matérias acadêmicas e práticas

• Estadia com alojamento completo em casa de famílias 
locais

• Um centro de  
serviços de apoio ao estudante internacional

• Apoio acadêmico, de saúde e aconselhamento

• Um programa de orientação

Quais os serviços ao 
dispor dos estudantes 
internacionais?

• Uma comunidade escolar simpática e 
acolhedora

• Um programa escolar abrangente que 
permite escolher um ciclo de estudos com 
excelentes resultados acadêmicos

• Corpo docente altamente qualificado

• Instalações de estudo modernas

• Excelentes resultados acadêmicos

• Acreditação NZQA

• Orientação acadêmica individual

• Cuidados pessoais

• Viver numa cidade pequena - num ambiente 
acolhedor, seguro e agradável

Por quê escolher 
o Colégio 
Ōtūmoetai?



• Um ambiente seguro e limpo 

• Uma população de 160.000 pessoas

• Um clima quente e solarengo

• Praias e baías magníficas para a prática de 
natação, surf e vela

• Excelentes infra-estruturas  
recreativas e esportivas

• O Aeroporto Internacional de Auckland a 
2h15m de viagem

• Pistas de esqui a 4h de viagem

• Uma variedade de ótimos restaurantes

• Uma educação de elevada qualidade 

• Instalações modernas e excelentes

• Professores dedicados e altamente 
qualificados

• Uma grande variedade de cursos, do 9º 
 ao 13º ano

• Turmas mistas

• Um leque completo de qualificações 
nacionais:

• Níveis 1, 2 e 3 do NCEA

• Bolsa de estudos universitários

• Competências para a obtenção de Certificado 
Nacional de Habilitações

• Qualificações de acesso a Universidades e 
Politécnicos

• Um ambiente acadêmico  
acolhedor e solidário

• Uma grande variedade de atividades 
esportivas e culturais

O que o Colégio 
Ōtūmoetai tem 
para oferecer?

O que Tauranga 
tem para oferecer?



Para mais informações, contactar: 

105 Windsor Road, Bellevue, TAURANGA 
p. 07 576 2316
www.otc.school.nz

• Enviar e-mail para international@otc.school.nz  
pedindo o Formulário de Candidatura OU

• Acessar o site do Colégio Ōtūmoetai  
para baixar o formulário de candidatura  
(www.otc.school.nz)

• Preencher o formulário de candidatura e devolver  
por e-mail para o colégio

• Depois de sua inscrição ter sido aceita para  
estudar no Colégio Ōtūmoetai, irá  
receber uma Oferta de Vaga Condicionada e a fatura  
de todas as taxas a pagar.

• Após recebermos o pagamento, enviaremos os 
documentos necessários para que possa se candidatar 
ao visto de estudante

Como podem se 
inscrever os estudantes 
internacionais?

Aotearoa
Nova Zelândia

@OtumoetaiCollege

Dunedin

Queenstown

Christchurch

Nelson

New Plymouth
Napier

Rotorua

Whangārei

Wellington

Tauranga (Colégio Ōtūmoetai)Hamilton

Auckland

Kia māramahia te ora e te akoranga


