AUCKLAND,
NEW ZEALAND

FAMILIAS HOSPEDEIRAS
A nossa Coordenadora de Homestay entrevista cuidadosamente
as famílias hospedeiras e escolhe as que são mais apropriadas,
que vivem perto do colégio, das lojas locais e das lindas
praias. Viver com uma família hospedeira oferece aos alunos
a oportunidade de usufruir ao máximo a cultura Kiwi e muitos
estudantes permanecem em contato com as suas famílias

O Rangitoto College, é o maior colégio de educação secundária da Nova Zelândia, sendo altamente reconhecido nacional
e internacionalmente por oferecer uma experiência educacional de nível internacional.
hospedeiras, mesmo depois de terem deixado a Nova Zelândia.
As famílias hospedeiras fornecem café da manhã, almoço,
jantar e lanche aos estudantes. Normalmente a alimentação
dos neozelandeses é estilo britânico, no entanto, a maioria das
pessoas gosta de provar uma grande variedade de pratos e há
muitos tipos de culinárias disponíveis na cidade.

VIDA NA NOVA ZELÂNDIA
Os estudantes apreciam muito a Nova Zelândia devido a sua
beleza natural, a gentileza do seu povo e o excelente sistema
educacional. A Nova Zelândia está entre os países mais seguros
do mundo, devido ao baixo nível de criminalidade e ausência
de animais perigosos.

Os visitantes sempre comentam sobre a pureza do ar, as
águas límpidas e a enorme quantidade de áreas verdes. A
Nova Zelândia possui lindos lugares para relaxar e oferece uma
grande variedade de esportes ao ar livre, tais como caminhadas,
bungy jumping, rafting e skydiving.

O custo de vida na Nova Zelândia é mais baixo se comparado
com a Austrália, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos.

As praias da costa leste de Auckland (a 5 minutos do colégio)
são de areia branca e poucas ondas, sendo perfeitas para
fazer caiaque, kite surf, windsurf, velejar e stand up paddle.
Os alunos muitas vezes vão para Browns Bay ou Mairangi Bay
depois das aulas para fazer piquenique ou jogar futebol com os
amigos. As praias da costa oeste de Auckland (a uma hora da
escola) são de areia preta e ondas grandes, sendo ideais para
o surf.

Os estudantes internacionais podem estudar no Rangitoto College por um curto período de tempo, como, por exemplo, três meses,
seis meses ou um ano. Ele pode ainda permanecer mais tempo e concluir seu ensino médio na Nova Zelândia. Os estudantes que
permanecem por um curto período geralmente não fazem os testes nacionais (ver adiante: IB e NCEA), porém podem participar do
Programa de Atividades Especiais do Período 4, durante o mês de Novembro.
O Rangitoto College, está localizado no lindo e tranquilo bairro Mairangi Bay, em North Shore em Auckland, permitindo que os
estudantes aproveitem o melhor que a Nova Zelândia tem para oferecer: praias, atividades ao ar livre, compras, vida urbana, bem
como excursões fora de Auckland durante os ﬁnais de semana e as férias.
“Vir para a Nova Zelândia foi uma das melhores coisas que
eu ﬁ z. Como um estudante internacional, agente acaba

LOCALIZAÇÃO E VIAGEM
O Rangitoto College encontra-se a 20 minutos ao norte do
centro de Auckland, no lindo e seguro bairro de Mairangi Bay.
Auckland é a cidade preferida pelos estudantes internacionais,
por ser uma cidade vibrante, moderna, multicultural, com lojas
interessantes, galerias de arte, teatros, cafés, bem como áreas
verdes, acesso à ﬂoresta nativa e lindas praias.

Rangitoto College é um colégio estatal que conta com mais de 3000 estudantes entre 13 e 19 anos. O Rangitoto College é o
colégio preferido entre os alunos internacionais graças ao programa oferecido, incluindo um grande número de matérias, esportes,
aulas de artes cênicas e atividades extras. Os estudantes internacionais compõem cerca de 8% do número total de alunos e são
provenientes de mais de 30 países diferentes. Esta diversidade permite aos estudantes neozelandeses e internacionais entender
melhor outras culturas e fazer novas amizades que podem durar o resto da vida.

fazendo muitos amigos de todo o mundo e está sendo uma

O Rangitoto College trabalha com um pequeno número de
operadores de turismo conﬁáveis que organizam viagens de
ﬁm de semana e de férias para os estudantes internacionais.
A excursão de um dia mais vendida é para Hobbiton, as
melhores viagens de ﬁm de semana são para Rotorua e Bay
of Islands; no inverno, Monte Ruapehu é ideal para esquiar
e fazer snowboarding. Os estudantes que permanecem por 6
meses ou mais, em geral fazem uma viagem de 10 dias para
a Ilha Sul, durante as 2 semanas de férias entre os Períodos
Escolares. As excursões podem ser reservadas no escritório
do departamento internacional no próprio colégio e os alunos
podem escolher dentre as opções ao chegarem na Nova
Zelândia.
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ótima experiência. Eu tenho certeza que vou sentir falta desse
país, que é muito seguro e bonito, com várias praias e outras
paisagens bonitas.
Aqui ao contrário do Brasil, você tem muitas opções de
matérias e é bem legal tentar algumas diferentes. Esses seis
meses foram muito bons aqui, e eu tenho certeza de que eu
vou sentir falta daqui quando eu voltar.”
Felipe BRASIL

PROGRAMA ACADÊMICO
Os estudantes das escolas secundárias da Nova Zelândia
podem escolher várias disciplinas dependendo do seu
interesse e dos seus objetivos futuros. Além das disciplinas
habituais, o Rangitoto College também oferece disciplinas
como: Fotograﬁa, Computação, Música, Economia, Artes
gráﬁcas, Artes, Sociologia, Turismo, Dança, Teatro, Moda &
Design, Construção, Engenharia, Negócios, Tecnologia Digital,
Programação, Direito e Alimentos & Nutrição.
O Sistema educacional da Nova Zelândia é moderno, inovador
e participativo, permitindo um aprendizado baseado em
diferentes métodos levando em conta diferentes tipos de
inteligência. Nossos professores são altamente qualiﬁcados,

nosso currículo é robusto e nossas fantásticas instalações
criam um ambiente de aprendizado dinâmico e inspirador.
O Rangitoto College possui uma excelente reputação nacional
e internacional, tanto que vários alunos formados no Rangitoto
College receberam bolsas para estudar nas melhores
universidades do mundo, tais como Harvard, Yale, Cambridge
e Oxford. Os estudantes que pretendem se graduar em uma
escola secundária na Nova Zelândia devem completar, ao
menos, os dois últimos anos em uma escola, podendo depois
disso escolher entre obter o International Baccalaureate (IB) ou
New Zealand Qualiﬁcation (NCEA).

ESPORTE, MÚSICA E ATIVIDADES CULTURAIS
Os estudantes do Rangitoto College têm a oportunidade de
competir nacionalmente em mais de 40 tipos de esportes,
incluindo rugby, futebol, hockey, basquete, tênis, arco e ﬂecha,
atletismo e voleibol. Nosso diretor de rugby desenvolveu
um programa especial para os estudantes internacionais,
que acontece entre fevereiro e setembro. Jogadores com
experiência ou principiantes podem participar deste programa.
O objetivo deste programa é treinar jogadores jovens que
possuam a habilidade, a capacidade e a conﬁança necessárias
para atingir o mais alto nível neste esporte.
O departamento de artes cênicas oferece aos estudantes a
oportunidade de participar de grupos de dança (jazz, ballet, hip
hop, funk), bandas de rock, jazz, orquestra, corais, teatro de

improvisação e grupos de música de câmara. Aulas particulares
para o aprendizado da maioria dos instrumentos podem ser
organizadas e é possível alugar a maioria dos instrumentos
musicais enquanto os estudantes estiverem frequentando o
colégio.
Existe uma grande variedade de outras atividades aos nossos
alunos, tais como Cineclube, Ciclo de Debates, “Grupo de
Voluntariado”, Robótica, Anistia Internacional, Clube de Xadrez,
Estação de rádio RFM, Clube de Ciências, Competições de
Arte, Semana da Diversidade Cultural, ”United Union Group”,
UNICEF, Planet People (trabalhos de ecologia) e Kapa Haka
(Artes Cênicas Maori).

INTEGRAÇÃO E SUPORTE

INSTALAÇÕES

O Rangitoto College possui mais de 15 anos de experiência
recebendo estudantes internacionais e fazemos o possível para
que os estudantes aproveitem ao máximo a sua experiência na
Nova Zelândia. Os estudantes são entrevistados regularmente
e têm suporte junto ao Departamento Internacional (com 6
funcionários em tempo integral), junto aos dois Conselheiros
acadêmicos, especialmente dedicados aos estudantes
internacionais, nossos professores, estudantes domésticos,
departamento de orientação e aos orientadores proﬁssionais.
A página do Facebook do aluno internacional (www.facebook.
com/rangitotointernational) ajuda a formar uma comunidade,
que reúne os alunos antigos e os alunos atuais. O nosso
Departamento internacional é um lugar para os alunos virem a
qualquer momento sempre que precisarem de ajuda.

Os estudantes terão a oportunidade de estudar e participar
de atividades artísticas e esportivas, usufruindo de umas das
melhores instalações escolares da Nova Zelândia, incluindo
salas de aula modernas e projetadas especialmente para
cursos de culinária e desenho de moda, laboratórios de física
e química, biologia e eletrônica. Oferecemos WI-Fi gratuito em
toda a escola, campo de hockey com padrão olímpico e circuito
de atletismo, os quais podem ser utilizados independente do
clima; três salas de ginástica e musculação, cinco campos
de esportes, auditório, estúdios de televisão e ﬁlme, salas
de teatro, prédio com espaço para ensaios e apresentações
musicais, estúdio de dança com assoalho especial, uma
grande e moderna piscina, bem como um instituto de esportes
dentro dos campus do colégio.

Ao chegar a Nova Zelândia, os estudantes são recebidos no
aeroporto por um representante do colégio e levados para
a casa da sua família hospedeira. Durante os dois primeiros
dias de aula, os estudantes recebem orientação por parte do
departamento internacional e dos estudantes locais (buddy)
para ajudá-los a se adaptar à sua nova escola e a sua rotina
na Nova Zelândia. Passeios pela escola e outras atividades
são organizados por nossos grupos de alunos de apoio, para
ajudar os novos alunos a se integrarem e a fazerem amigos.
O Governo da Nova Zelândia desenvolveu um Código de Boas
Práticas para o Cuidado aos Estudantes Internacionais (Code
of Practice for the Pastoral Care of International Students). Este
código estabelece as regras que devem ser adotadas pelas
escolas e pelas famílias hospedeiras. Os pais não precisam
se preocupar, pois sabem que seus ﬁlhos possuem o apoio
tanto do governo da Nova Zelândia quanto das escolas e das
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PROGRAMA DO PERÍODO 4
O Programa do Período 4 do Rangitoto College é oferecido
gratuitamente para que os alunos que forem permanecer no
colégio por uma curta temporada possam ter uma fantástica
experiência na Nova Zelândia. O programa inclui viagens
de um dia para visitar as melhores atrações que Auckland
oferece e interessantes atividades em sala de aula, bem
como projetos, tais como montagem de ﬁlmes, utilização de
impressoras 3D ou o lançamento de um foguete. O programa
é realizado em novembro e é oferecido aos alunos de nível
avançado que estejam estudando na Nova Zelândia por um
período de seis meses a um ano e que não precisam fazer
os nossos exames nacionais.

