Austrália do Sul
Escolas Públicas da
ante
scrição do Estud
Formulário de In

Informação sobre a Inscrição
Datas dos Trimestres Escolares
2015

2016

2017

2018

TRIMESTRE 1

27 de janeiro – 10 de abril

1 de fevereiro – 15 de abril

30 de janeiro – 13 de abril

29 de janeiro – 13 de abril

TRIMESTRE 2

27 de abril – 3 de julho

2 de maio – 8 de julho

1 de maio – 7 de julho

30 de abril – 6 de julho

TRIMESTRE 3

20 de julho – 25 de setembro

25 de julho – 30 de setembro

24 de julho – 29 de setembro

23 de julho – 28 de setembro

TRIMESTRE 4

12 de outubro – 11 de dezembro 17 de outubro – 16 de dezembro

16 de outubro – 15 de dezembro

15 de outubro – 14 de dezembro

Processo de Matrícula
1 Precisa de ajuda?
Entre em contato com um agente de educação credenciado ou
com nosso escritório. Vá para a página Encontre um Agente em
nosso site www.internationalstudents.sa.edu.au

3 Carta de Oferta
Sua inscrição será avaliada e, se aceita, a escolha de uma
escola será confirmada. Uma Carta de Oferta será enviada
para seu agente.

5 Confirmação de Matrícula
Ao fazer o pagamento, uma Carta de Confirmação e uma
Confirmation of Enrolment (COE, Confirmação de Matrícula) e
Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare (CAAW,
Certificado de Acomodação e Assistência Adequadas) (se aplicável)
serão enviados. Pessoas com vistos de turista não precisam da
COE ou CAAW.

7 Preparação

2 Inscreva-se
Envie seu formulário de inscrição com os documentos
necessários mencionados abaixo

4 Confirmação de Solicitação de Matrícula
Devolva o formulário de Confirmação de Solicitação
de Matrícula e organize o pagamento das taxas conforme
indicado na sua Carta de Oferta.

6 Visto australiano
Faça seu pedido de visto e nos notifique assim que for aceito.

8 Chegada em Adelaide

Faça a reserva de seu voo para Adelaide, South Australia (Austrália
do Sul) e nos avise sobre os dados de seu voo pelo menos 2
semanas antes de sua chegada. Você receberá um Pacote de
Informações Prévias que lhe ajudará a se preparar para a viagem.

Caso tenhamos organizado uma casa de família para você,
iremos encontrá-lo no aeroporto de Adelaide e apresentá-lo
a sua família. Seus pais ou agente serão notificados sobre a
sua chegada.

Documentos necessários
ão
IMPORTANTE: Favor entregar junto com seu formulário de inscriç
foto de passaporte colorida e recente
históricos escolares dos últimos 2 anos 		
traduzidos
declaração traduzida de sua atual escola

resultados dos testes de competência de Inglês
(se aplicável)
 	certificado de graduação de escola de ensino
fundamental chinesa (se aplicável)

Formulário de Inscrição do Estudante
Favor anexar
a foto
do estudante
aqui

Formulário de Inscrição
Para fazer a inscrição online, vá para a página Matricule-se já em nosso site
www.internationalstudents.sa.edu.au Alternativamente, complete este
3655.
formulário de inscrição em INGLÊS e envie para decdisp@sa.gov.au ou fax +61 8 8226
site
Os termos e condições de matrícula e calendário das taxas estão disponíveis no
www.internationalstudents.sa.edu.au

Como você ficou sabendo sobre as South Australian
Government Schools (Escolas Públicas da Austrália do Sul)?

1

Amigo/parente

Website das Escolas Públicas da Austrália do Sul

Minha escola

Blog das Escolas Públicas da Austrália do Sul

Exposição/seminário

Mídia social

Propaganda de um agente

Outro (favor especificar)

Busca pela internet

2

Por que você escolheu Austrália do Sul? Escolha mais de uma opção se aplicável

Reputação das Escolas Públicas da Austrália do Sul

Baixo custo de vida

Organizado como parte do meu curso escolar em meu
país de origem

Amigos/família que moram na Austrália do Sul
Caminhos terciários

Taxas de matrícula acessíveis

3

Agente de Educação (se aplicável)

Nome da agência

Nome do profissional

Endereço

Telefone (+  ) (   ) (           )

4

Email

Informações Sobre o Estudante (conforme passaporte)

Sobrenome

Nome

Data de nascimento (dd/mm/aaaa)

Sexo

País de origem

Nacionalidade

Número do passaporte

Data de expiração do passaporte (dd/mm/aaaa)

Masculino

Feminino
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5

Informações sobre a Família

Endereço no país de origem

Telefone residencial (+  ) (   ) (           )

Email residencial

Informações Sobre os Pais (1)
Sobrenome do pai

Nome do pai

Profissão do pai
Telefone (+  ) (   ) (           )

Celular (+  ) (   	    	    

)

Email

Informações Sobre os Pais (2)
Sobrenome da mãe

Nome da mãe

Profissão da mãe
Telefone (+  ) (   ) (           )

Celular (+  ) (   	    	    

)

Email

Contato em caso de emergência (além dos pais)
Nome

Relação com o estudante

Endereço

Telefone (+  ) (   ) (           )

Email

Informações Sobre Irmãos

Você tem um irmão ou irmã atualmente matriculado ou fazendo pedido de inscrição para uma Escola Pública da Austrália do Sul
Sím

Não		

Nome do irmão/irmã

Número de Identificação de Estudante do Irmão/Irmã (se matriculado):

6

Estudos

Nível escolar em seu país de origem
Em qual nível está no momento?

Em que mês acaba seu ano letivo?

Nome de sua escola mais recente
Em qual língua estuda?

Você já estou Inglês alguma vez? 	

Sim

Não

Se sim, por quanto tempo estudou?
Anos

Meses

www.internationalstudents.sa.edu.au |

2 OF 7

Formulário de Inscrição do Estudante

6

Estudos (continuação)

Forneça dados sobre o IELTS ou outro teste de competência de Inglês que seja reconhecido (se aplicável)
Nome do teste		

Nota

Você está estudando na Austrália no momento?

Sim

Não (Se não, vá para a seção 7)

Onde você está estudando no momento? 	

SA

NSW

QLD

VIC

WA

Nome da escola na Austrália

Telefone (   ) (           )

Data quando começou os estudos?

Em qual série está na Austrália atualmente?

Que tipo de visto ou subclasse você tem?
Estudante (571)

7

Visitante

TAS

ACT

NT

Quando expira o seu visto?

Outro (favor especificar)

Seleção do Programa
IMPORTANTE: Estudantes de ensino médio

talvez terá que fazer o
Se você não atender aos requerimentos do nível de proficiência de Inglês,
Médio) como parte
Ensino
no
Inglês
de
o
Intensiv
Curso
(ISEC,
Intensive Secondary English Course
.
estudos
de seu programa de
Não há custo adicional caso faça o ISEC.
Escola de Ensino Médio

Em qual programa
de estudos você está
se inscrevendo?

Escola de Ensino Fundamental

Programas de Graduação
no Ensino Médio
(mais de 1 ano, até 5 anos)

	Programa de Ensino Fundamental
(mais de 1 ano, até 8 anos)

	 Programas de Ensino Médio
no Exterior
(1-4 trimestres ou menos
de 10 semanas)

Programa de Ensino Fundamental
no Exterior
(1-4 trimestres ou menos
de 10 semanas)

	 Programa Regional de Estudo
no Exterior
(1-4 trimestres ou menos
de 10 semanas)
Trimestre 1

Quando você começará
seu programa?
(Incluindo o ISEC,
se aplicável)

Trimestre 2
Trimestre 3

Trimestre 1
Trimestre 2

Quando você completará
seu programa?

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 4

Ano:

Ano:

Informação adicional:
Escola de Ensino Médio

Em qual nível prefere entrar?

Escola de Ensino Fundamental

Ano 8

Ano 9

Jardim

Ano 10

Ano 11

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 12

Ano 7
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8

Preferência por Escola
série,
IMPORTANTE: A escolha da escola é baseada na disponibilidade da
.
sujeito a disponibilidade e requerimentos de matrícula da escola
de matrícula com taxas
Programas de Interesse Especial podem ter requerimentos específicos
adicionais pagas diretamente a escola.

Escreva uma lista com
suas escolas preferidas
(se souber)

Você quer matricular-se
em um Programa
de Interesse Especial?
Ex.: Música, voleibol.

Você TEM QUE estudar
estas matérias na
Austrália para atender aos
requerimentos em
seu país de origem?

9

1.
2.
3.

Sim

Não

Se sim, favor especificar

Sim

Não

Se sim, favor especificar

Acomodação

Os estudantes podem escolher ficar em uma das seguintes opções de acomodação. Favor indicar qual a opção que requer:
Estadia em casa de família organizada pelas Escolas Públicas da Austrália do Sul (esta opção só está disponível para
 
estudantes de 12 anos de idade ou mais). Complete a seção 9.2 Informação sobre Estadia em Casa de Família Organizada.
Estadia em casa de família com um parente* aprovado pelo Department of Immigration and Border Protection
(DIBP. Departamento de Imigração e Proteção de Fronteira) que tenha 25 anos de idade ou mais.
Complete a seção 9.1 Informação sobre Estadia em Casa de Família Nomeada.
*DIBP define ‘parente’ como pais, padrasto, madrasta, irmão, meio irmão, avós, meio avós, tia, meia tia, tio ou meio tio.
Estadia em casa de família com uma pessoa que não for parente nomeada pelos pais do estudante que tenha 25 anos
 
de idade ou mais (esta escolha tem que ser aprovada pelas Escolas Públicas da Austrália do Sul). Complete a seção 9.1
Informação sobre Estadia em Casa de Família Nomeada.
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9

Acomodação (continuação)

9.1 Informação sobre Estadia em Casa de Família Nomeada
Nome

Relação com o estudantee

Data de nascimento (dd/mm/aaaa)

Profissão

Residência/Situação de visto
Endereço
Telefone (   ) (           )

Celular (   ) (           )

Email
Favor ir à seção 10: Informação Médica

9.2 Informação sobre Estadia em Casa de Família Organizada
Esta informação será cuidadosamente usada encontrar a casa de família mais apropriada que atenda às sua necessidades.
Faremos todo esforço para considerar suas preferencias. No entanto, talvez não seja possível a escolha perfeita.
Você já morou em outro país por mais de 3 meses?

Sim

Não

Sim

Não

Você prefere morar com uma família que tenha filhos?

Sim

Não

Sem preferência

Você prefere morar com uma família que tenha animais
de estimação?

Sim

Não

Sem preferência

Você tem alguma restrição alimentícia?
(Ex.: alergia, vegetariano, glúten)

Sim

Não

Sim

Não

Se sim, favor fornecer mais informações
Você já esteve hospedado em uma casa de família antes?
Se sim, em qual país?

Se sim, favor especificar
Que tipo de comida você mais gosta?
Que tipo de comida você não gosta?
Você tem algum interesse, hobby, ou faz algum
esporte e quer que sua casa de família saiba?
Se sim, favor especificar
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Informação Médica
os
IMPORTANTE: Esta informação médica irá permitir que você tenha
escola
uma
em
s
cuidados e apoio necessários durante seus estudo
pública da Austrália do Sul.
Favor fornecer todas as informações sobre condições médicas pré-exis
ou diagnosticadas e tratamentos.

Você tem uma condição médica pré-existentes ou já
diagnosticada? (Ex.: asma, diabete, epilepsia, autismo)

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

tentes

Se sim, favor especificar
É necessário tratamento médico para sua condição?
Se sim, favor especificar
Você está tomando remédio com prescrição atualmente?
Se sim, favor especificar
Você tem algum tipo de alergia?
(Ex.: remédio, comida, animais)
Se sim, favor especificar
Você teve alguma cirurgia ou foi hospitalizado
nos últimos 12 meses?
Se sim, favor especificar
Você já teve ou tem problema de saúde mental?
(Ex.: ansiedade, depressão, distúrbio alimentar)
Se sim, favor especificar
Favor dizer se recebe ou requer assistência adicional (Ex.: psicólogo)

Você tem algum tipo de invalidez ou deficiência?
(Ex.: visão, audição, fala, aprendizado)
Se sim, favor especificar
Favor dizer se recebe ou requer assistência adicional (Ex.: psicólogo)

Favor anexar documentos relevantes e/ou informações adicionais.
Talvez seja necessário preencher formulários médicos adicionais
antes da avaliação de sua inscrição.
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•
•
•
•
•

Declaração
Declaro que as informações fornecidas neste formulário de inscrição estão completas e corretas.
Entendo que fornecer informações incorretas ou enganosas ou não divulgar informações relevantes pode resultar no
cancelamento da matrícula do estudante.
Estou ciente que a falha em fornecer informações médicas sobre o estudante pode resultar no cancelamento da
matrícula do estudante.
Dou meu consentimento para que todo tipo de informação sobre a inscrição deste estudante seja feita através de
nosso agente de educação caso seja nomeado neste formulário.
Estou ciente que é minha responsabilidade entender os termos e condições da matrícula disponíveis no site das
Escolas Públicas da Austrália do Sul, www.internationalstudents.sa.edu.au

Nome do Pai/Representante:

Assinatura do Pai/Representante:

Data:       /       /

As informações pessoais fornecidas neste formulário de inscrição serão usadas pelo Department for Education and Child Development
(Departamento de Educação e Desenvolvimento Infantil) somente em relação a inscrição feita por este estudante para estudar no programa
das Escolas Públicas da Austrália do Sul.

Department for Education and Child Development T/A South Australian Government Schools CRICOS Provider Number: 00018A.
©2014, Department for Education and Child Development, South Australia. Disclaimer: The information contained in this publication is correct at the time of
printing but may be subject to change without notice. The Department for Education and Child Development assumes no responsibility for the accuracy of the
information provided by third parties.
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PORTUGUESE

South Australian Government Schools
International Education Services
Department for Education and Child Development
Ph: +61 8 8226 3402
Fax: +61 8 8226 3655
decdisp@sa.gov.au
www.internationalstudents.sa.edu.au
blog.internationalstudents.sa.edu.au

