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Inglês – Iniciantes a Avançado

Inglês + Agricultura

 Inglês + Equitação

Para mais informações a  
respeito dos cursos escreva  

marketing@nta.co.nz

ACOMODAÇÃO
Se você ainda não tem acomodação, nós sugerimos as 
seguintes opções:

HOMESTAY – Alpha Education Insitute é uma companhia 
especializada e com experiência em acomodação  
(www.alpha.school.nz). Os serviços incluem hospedagem em 
casas de família, assistência ao estudante e tutela.

ARRANJOS PESSOAIS – Se você deseja tratar pessoalmente 
da sua acomodação, você necessitará informar-nos dos 
detalhes no formulário de matrícula.

Para informações adicionais sobre o nosso processo de 
matrícula, termos e condições, acesse www.nta.co.nz

P: +64 3 360 2192  F: +64 3 360 2193  E: marketing@nta.co.nz
890 McLeans Island Road, McLeans Island, Christchurch

PO Box 39069, Harewood, Christchurch 8545, New Zealand

www.nta.co.nz
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C U RS OS  D E L ÍN G UA



A NATIONAL   
TRADE ACADEMY

tem oferecido treinamento 

profissionalizante desde 2000 e 

desde 2004 oferecemos cursos a 

estudantes internacionais nas áreas 

de agricultura e criação de cavalos. 

Como muitos dos nossos estudantes 

internacionais não falam inglês como 

sua primeira língua, nós agora também 

temos cursos de inglês para benefício 

dos estudantes atuais e futuros.

OPÇÕES DE CURSOS

Inglês + Equitação – curso de 4 semanas

Melhore o seu inglês e ande a cavalo. Você pode aprender ou 
melhorar a sua competência em qualquer uma das seguintes 
áreas: 
- Cavalgar
- Cuidar de cavalos
- Alimentação
- Adestramento
- Salto
- Cross-country

Nossos instrutores são qualificados para poderem ensinar-lhe 
o básico ou melhorar a sua competência em equitação, se 
você já tiver experiência. Qualquer nível de competência em 
equitação é aceito.

Há também a possibilidade de cavalgar em trilhas.

HORÁRIO DOS CURSOS: 

De segunda a sexta-feira: das 9:00h às 15:30h

Sextas-feiras: das 9:00h às 12:00h (as tardes de sexta-feira 
são livres)

Os estudantes têm a possibilidade de prolongar o número de 
semanas dos seus cursos.

Inglês + Agricultura – curso de 4 semanas

Melhore seu conhecimento da língua inglesa e aprenda a 
terminologia e a prática neo-zelandesa de agricultura.
Você pode aprender ou melhorar a sua competência em:
- Dirigir quadriciclos
- Dirigir motocicletas
- Dirigir tratores
- Consertar cercas
- Operações de ordenha em uma unidade neo-zelandesa   

de laticínios

Se você tiver experiência em fazenda nós podemos expandir o 
seu conhecimento em manuseio de gado, em gerenciamento 
de pasto e alimentação animal e em gerenciamento de saúde.

HORÁRIO DOS CURSOS: 

De segunda a quarta-feira: das 9:00h às 15:30h
Quintas-feiras: das 9:00h às 18:00h Sextas feiras: das 9:00h 
às 12:00h (as tardes de sexta-feira são livres)
Os estudantes têm a possibilidade de prolongar o número de 
semanas dos seus cursos.

CURSOS DE INGLÊS

1. Curso de Inglês Geral (Iniciantes) – 12 semanas

2. Curso de Inglês Geral (Básico) – 12 semanas

3.  Curso de Inglês Geral (Pré-intermediário) – 12 semanas

4. Curso de Inglês Geral (Intermediário) – 12 semanas

5. Curso de Inglês Geral (Avançado) – 12 semanas 
 
 
Os estudantes terão a oportunidade de desenvolver os seus 
conhecimentos de inglês em cada um dos níveis em que se 
matricularem, com foco nas estruturas da língua (gramática, 
vocabulário e pronúncia) e nas quatro áreas de proficiência 
(fala, audição, leitura e escrita), com ênfase na compreensão 
oral e na comunicação verbal. 

EXIGÊNCIAS DE MATRÍCULA

Matrículas abertas a todos os estudantes internacionais que 
desejam desenvolver seus conhecimentos de inglês como 
segunda língua.

Ao completarem seus estudos, os estudantes podem matricular-
se no curso subseqüente ao que estiverem cursando, na 
dependência do seu visto.

Os cursos acima são aprovados pela NZQA - New Zealand Qualifications Authority e 

de acordo com a Lei da Educação de 1989 e a National Trade Accademy é acreditada 

para ministrá-los.


