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1. 
Preparação
para a Viagem
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Informações sobre o vôo
Você precisa chegar em Adelaide alguns dias antes do início das aulas. Caso venha com 
visto de estudante, sua data de chegada não pode ser antes da data de início do visto, 
conforme mostra sua Confirmação de Matrícula (COE). A matrícula e orientação da escola 
acontecerão no primeiro dia de aula e é importante que você compareça. Por favor nos 
mande as informações de seu vôo pelo menos duas semanas antes de sua chegada.

Organize o seu seguro
Se você estiver viajando com um visto de estudante (500 – Setor Escolar), ter o Seguro 
de Saúde para Estudantes Estrangeiros é obrigatório. O Seguro de Saúde para Estudantes 
Estrangeiros organizado pelo Departamento de Educação é com a Bupa Austrália. Para 
mais informações visite bupa.com.au/students ou entre em contato com Bupa Austrália 
OSHC no número 1800 888 942.

Você precisará organizar um seguro de viagem adicional que cobre bagagem 
e cancelamento de voo. Se você estiver viajando com um visto de turista, lhe 
aconselhamos que organize um seguro de viagem completo que cubra despesas 
médicas, bagagem e cancelamento de voo.

Dinheiro
Pense na quantia de dinheiro que irá precisar. Recomendamos aproximadamente 
AUD$400-$700 por mês para cobrir gastos pessoais. Faça uma lista dos itens para os 
quais precisará de um orçamento.

Gastos Pessoais

   Telefone: AUD$ 30,00- 100,00 por mês

  Transporte: AUD $25 - $60 per month

  Roupas e itens pessoais: $150-$250 por mês

  Lazer: AUD$150-$250 por mês
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Acesso a seu dinheiro
Pense em como poderá ter acesso a seu dinheiro enquanto estiver na Austrália. Você 
pode escolher acessar uma conta bancária de seu país de origem com um cartão de 
banco. Alternativamente, sua casa de família poderá ajudá-lo a abrir uma conta de 
banco na Austrália.

Uniforme escolar
Os requisitos para uniformes variam de escola para escola. Visite o site da escola na 
qual vai estudar para obter mais informações sobre seu uniforme escolar e horas de 
funcionamento da loja de uniformes. Você poderá usar alguns itens do uniforme de 
sua escola atual caso sejam semelhantes (por exemplo: sapato preto com cadarço, 
camisa branca). O custo de um uniforme escolar é de AUD$250-$500

Despesas escolares adicionais
Pode haver despesas escolares adicionais, por exemplo: excursões, calculadora, 
laptop e uniforme escolar. Algumas escolas têm itens disponiveis para empréstimo 
e outras pedem que os estudantes comprem seus próprios. Por favor leia o site 
de sua escola para mais informações. Se você deseja completar seu Certificado de 
Ensino da Austrália do Sul (Anos 11 e 12), haverá uma taxa de inscrição, avaliação e 
certificação. Por favor visite www.sace.sa.edu.au para mais informações.

Faça suas malas
Cheque o limite de bagagem do seu vôo para Austrália.
Adelaide tem quatro estações

Talvez você precise de uma variedade de roupas. Roupas casuais em bom estado 
são adequadas para a maioria das situações. Lembre-se de trazer roupas adequadas 
para a estação na qual chegará no país.

Ítens que devem ser evitados
A Austrália tem leis alfandegárias e de quarentena rígidas então recomendamos 
que não traga comida, plantas ou produtos de origem animal para a Austrália. 
Você encontrará a maioria de suas comidas favoritas em nossos supermercados, no 
Mercado Central de Adelaide ou Chinatown. Não viaje com dinheiro em grandes 
quantias. Para mais informações sobre comida, dinheiro, remédios e seu limite no 
duty free shop visite www.customs.gov.au.
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VERÃO  Dez → Fev   quente e seco  25°C-35°C

OUTONO Mar → Mai agradável e seco  20°C-25°C

INVERNO  Jun → Ago frio e chuvoso  10°C-15°C

PRIMAVERA  Set → Nov pouco chuvoso  20°C-25°C

Estação MESES CLIMA TEMPERATURS

Lemre-se de levar

  algumas de suas coisas favoritas – 
fotos de família e amigos, receitas das 
comidas favoritas e qualquer item 
especial que o ajudará a se adaptar 
em seu ambiente.

 remédios, prescrições e qualquer 
relatório médico relevante (por 
exemplo: imunizações). Certifique-se 
que seus medicamentos estão em sua 
embalagem original acompanhados 
por uma carta escrita pelo seu médico 
(em Inglês).

 dinheiro para cobrir todos seus 
gastos até que abra uma conta no 
banco. É fácil de se trocar dinheiro no 
aeroporto ou banco.

 dicionário de línguas ou aplicativo no 
celular

 adaptador para seus itens eletrônicos.

Não esqueça de sua documentação

 passagem aérea

 passaporte válido e carta de 
confirmação de visto

 COE (somente para pessoas com visto 
de estudante)

 informações sobre sua casa de família

 Seguro de saúde (obrigatório para 
quem tem visto de estudante)

 cópia de sua passagem aérea, 
passaporte, Carta de Confirmação 
do Visto, COE e seguro viagem (levar 
separadamente dos originais).
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Número de emergência
Adicione nosso número de emergência na sua lista de contatos: +61 401 123 205.

Viagem para Austrália
Marque sua bagagem com uma etiqueta visível com seu nome completo e endereço 
na Austrália. Mantenha os itens que precisam ser declarados em lugares de fácil acesso 
em sua mala. Se seu vôo atrasar ou você perder a conexão, é importante que você ligue 
nosso serviço de emergência por telefone 24 horas +61 401 123 205.
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2. 
Chegada e
primeira semana
na Austrália
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Chegada em Adelaide
Você receberá um Cartão de Chegada em seu vôo para completar antes de desembarcar 
na Austrália. É fácil de se completar, no entanto, peça a um comissário/a de bordo se 
precisar de assistência. No seu primeiro ponto de entrada na Austrália (por exemplo: 
Adelaide, Melbourne, Sydney), pegue sua bagagem e prossiga para a Alfândega com 
seu Cartão de Chegada completo. Caso tenha declarado algum ítem em seu Cartão de 
Chegada, terá que mostrá-los ao Oficial da Alfândega. Se você não tem certeza sobre 
quais itens deve declarar, pergunte ao Oficial da Alfândega.

Se você tem uma conexão de um vôo doméstico na Austrália para Adelaide, siga para 
Partidas após passar pela Alfândega e verifique a hora e portão de embarque.

Quando chegar a Adelaide, prossiga para o Hall de Chegada. Caso tenhamos organizado 
uma casa de família para você, iremos encontrá-lo no Hall de Chegada. Procure os 
funcionários das Escolas Públicas da Austrália do Sul vestidos vestidos com um colete 
vermelho e segurando uma placa com seu nome. Iremos apresentá-lo para sua casa de 
família e notificar seus pais ou agente que você chegou bem.

Quando chegar, você e sua casa de família irão receber informações sobre seu primeiro 
dia de aula incluindo a data, nome do Administrador de Programa para Estudante 
Estrangeiro (ISP) e onde terá que encontrá-lo.

Primeira semana na casa de família
Sua casa de família irá recebê-lo como parte de sua família. Esta será sua casa longe 
de sua casa. Irão mostrar-lhe a casa e apresentar outros membros da família. Após a 
viagem, você pode sentir-se cansado e desidratado então lembre-se de descansar e 
beber bastante água.

Ligar para casa
Seus pais estarão ansiosos para ouvir notícias suas. Lembrese que para ligar para o 
exterior, você tem que discar o prefixo internacional: 0011 + código do país +código de 
área + telefone. Pergunte a sua família se precisar de ajuda.
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Organização
Peça ajuda a sua casa de família para:

• abrir uma conta de banco e obter um cartão de banco (se necessário)

• comprar um chip para seu celular

• obter um aplicativo ou cartão telefônico para chamadas internacionais

• usar a internet em casa

Conta de banco
Seus pais podem transferir dinheiro para sua conta de banco na Austrália. Mantenha 
seu cartão de banco em um lugar seguro. Administre de seu dinheiro com cuidado.

Pagamentos para estadia em casa de família
Se você estiver matriculado no Programa de Graduação no Ensino Médio, você terá 
que fazer seu primeiro pagamento para a casa de família assim que chegar e depois 
quinzenalmente. Se você estiver matriculado no Programa de Ensino Médio no 
Exterior ou Programa Regional de Estudo no Exterior, você não tem que fazer nenhum 
pagamento para sua casa de família pois já está incluído na taxa de seu programa.

Primeira semana em sua escola
Sua casa de família/pais irão acompanhá-lo para a escola no primeiro dia de aula. Leve 
seu passaporte e Carta de Confirmacão de Visto. Você conhecerá o Administrator de 
seu ISP que será seu contato principal na escola e irá guiá-lo em sua experiência nesta. 
Você tembém conhecerá o colega que o ensinará a rotina da escola e o ajudará a se 
adaptar a vida escolar.

Organização
O Administrador de seu ISP irá assistí-lo com:

• tour da escola

• matrícula e escolha de matérias

• carteira de identidade de estudante

• livros e cadernos

• escola e uniformes esportivos
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Ida e volta da escola
Sua casa de família irá pensar na melhor maneira para você ir e voltar da escola. Se você 
for utilizar transporte público, eles vão ajudá-lo a obter um passe Adelaide Metrocard 
e passe de 28 dias (se necessário). Sempre leve sua carteira de identidade de estudante 
quando usar o transporte público porque podem pedir que a mostre.

Compra de seu uniforme escolar
Você pode comprar seu uniforme escolar antes do início das aulas ou no dia que fizer a 
matrícula. Cheque o site de sua escola para informações sobre a localização e hora de 
funcionamento da loja que vende uniformes.

A matrícula e como escolher suas matérias
Você escolherá suas matérias quando fizer a matrícula. O Administrador de seu ISP o 
ajudará a escolher as matérias relacionadas a seus interesses, habilidade e ambições de 
carreira. Você poderá mudar de matéria mas isso dependerá em que ano está, se ainda 
há vagas e se encaixará em sua agenda.

Inglês Intensivo
Se você é um Aluno do Ensino Médio, você pode já ter se matriculado em um Curso 
Intensivo de Inglês no Ensino Médio (ISEC). Caso não e se o Administrator de seu ISP 
sentir que você precisa de assistência adicional, eles podem recomendar que você faça 
um ISEC como parte de seu programa de estudo. Não há custos adicionais para fazer o 
ISEC.

Programa de Orientação
Você participará de um Programa de Orientação que começará na sua primeira semana 
de aula. O Programa de Orientação o ajudará a entender as condições de seu visto de 
estudante, Seguro de Saúde para Estudantes Estrangeiros, questões de segurança e 
outras informações importantes. Você também ficará a par sobre todas as pessoas a 
quem poderá pedir ajuda e suporte.
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3. 
Adaptação na casa 
de família
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Adaptação
Os australianos são pessoas muito abertas e simpáticas provenientes de diferentes 
culturas que gostam de fazer atividades com a família, ao ar livre e encontrar-se com 
amigos em cafés, churrascos no quintal de casa e praia. Na Austrália do Sul, o clima 
e acesso a comida fresca e saborosa nos permite a desfrutar de eventos culturais 
e diferentes tipos de cozinha. Também gostamos de jogar e assistir a esportes, 
especialmente o Futebol Australiano, cricket, tênis e golf.

As crianças na Austrália são incentivadas a explorar seus interesses e serem ativas 
praticando esportes e ter hobbies. Elas são inventivadas a participar de conversas 
entre família e atividades, expressar seus sentimentos e ajudar a família nos pequenos 
serviços de casa.

Rotinas da família e regras 
Alguns aspectos da vida caseira australiana pode ser diferente do que você está 
acostumado, incluindo rotinas e regras da família, atividades sociais e comida. Sua 
casa de família explicará algumas de suas rotinas e regras para ajudá-lo a adaptar e 
ajustar-se. Como membro da família, espera-se que você também ajude com pequenos 
serviços caseiros como limpar o seu quarto.

Comunicação é importante
A família com quem se hospedará, estará interessada em conhecer você, sua família e 
o que gosta de fazer. Use essa oportunidade para conversar com eles e participar em 
atividades feitas com a família para estabelecer uma boa conexão com sua família e 
melhorar seu Inglês. É importante que você fale para sua casa de família como está 
se sentidno (por exemplo: mal estar, com saudades de casa, sozinho, triste); onde está 
todas as horas do dia (por exemplo: se vai chegar em casa mais tarde da escola ou sair) 
e se há algum aspecto de sua casa de família com o qual não está satisfeito.
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Dicas para ajudar você a se adaptar em sua 
casa de família

  participar das conversas e atividades com a família

   seja aventuroso e experimente a comida australiana

  respeite suas rotinas e regras

   ofereça ajuda com os serviços caseiros

   trate sempre a propriedade com cuidado

  peça permissão para sair ou convidar amigos a sua casa

  pague por seus gastos pessoais

   peça sempre ajuda quando precisar

Habilidade da Língua Inglesa
Uma de suas metas para estudar no exterior pode ser para melhorar o Inglês. Não se 
preocupe com o nível do seu Inglês quando chegar porque terá muitas oportunidades 
para praticar o Inglês com qualquer pessoa com quem conversar. Não se preocupe em 
cometer erros. Não vai levar muito tempo para seu Inglês melhorar.

Sua segurança
É sempre importante pensar sobre sua segurança:

• peça sempre permissão antes de sair de casa

• avise sempre onde vai e quando voltará para casa

• certifique-se que sua casa de família pode entrar em contato com você e vice-versa

• não saia sozinho a noite e leve sempre um celular

• não deixe seus pertences longes de si no transporte público

• não empreste ou peça dinheiro para ninguém

Em caso de emergência, você pode ligar para nosso serviço de emergência por telefone 
no número +61 401 123 205.

Por favor lembre-se!
Fumar, consumir bebida alcólica, usar drogas ou participar de qualquer ato ilegal (por 
exemplo: jogo, fazer uma tauagem) não são permitidos pelas Escolas Públicas da 
Austrália do Sul. 
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4. 
Adaptação
em sua escola
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Adaptação
As Escolas Públicas da Austrália do Sul têm bons recursos e normalmente estão 
localizadas em grandes áreas com boas instalações esportivas, perto do transporte 
público e lojas. O horário escolar é de segunda-feira a sexta-feira das 8:30 as 15:30. 
O aprendizado acontece tanto dentro como fora da sala de aula e os alunos são 
incentivados a participar de maneira ativa nas discussões e atividades. Excursões 
educacionais são uma parte importante do currículo. 

Rotinas na sala de aula e regras escolares 
Alguns dos aspectos da vida escolar na Austrália pode ser diferente do que você está 
acostumado, incluindo rotinas na sala de aula, regras escolares, horários e uniforme. 
Seus professores e colegas de sala o ajudarão a entender as rotinas e regras.

Participação na sala de aula e outras atividades
No papel de estudante internacional, suas experiências e perspectivas serão diferentes 
dos estudantes australianos. As pessoas em sua sala estarão interessadas em saber 
mais sobre você, como é sua escola no país de origem e por que foi à Austrália 
para estudar. Aproveite esta oportunidade para falar com eles e compartilhar sua 
perspectiva. Ser um participante ativo na sala o ajudará a estabelecer boas habilidades 
de estudo, fazer amizades e melhorar seu Inglês. Uma das melhores maneiras de se 
adaptar e fazer amizades é associar-se a um clube na hora do almoço ou esporte. 
Todas as escolas oferecem atividades diferentes como bandas, dança, teatro, xadrez, 
debate e robótica. As escolas também oferecem muitos esportes de verão e inverno. 
Pergunte ao Administrador de seu ISP o que sua escola oferece.

Pagamentos de taxas
Se você está matriculado no Programa de Graduação de Ensino Médio você receberá 
um recibo em maio e outro em outubro para efetuar os pagamentos. Todos 
pagamentos devem ser pagos em $AUD até o prazo no recibo.
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Dicas para ajudar você adaptar-se em sua 
nova escola

   faça perguntas e participe de discussões em sala de aula

  compartilhe sua opinião e perspectiva sobre os assuntos

  participe de atividades em grupo na sala de aula

  associe-se a um clube na hora do almoço ou participe de esportes após 
a aula

   peça sempre ajuda quando precisar.

Bom aproveitamento em seus estudos
O fato de pensar e comunicar-se constantemente em Inglês pode ser 
amedrontador e cansativo. Os professores reconhecem isso e incentivam 
os estudantes a usar seu primeiro idioma e Inglês em seus estudos. Você 
pode achar mais fácil entender um conceito em sua primeira língua antes 
de completar seu trabalho em Inglês. Muitos estudades acreditam que 
pular entre duas línguas os ajudam a ir melhor em seus estudos e tornar-se 
mais fluentes no Inglês. Se precisar de assistência extra em seus estudos, 
discuta isso com o Administrador de seu ISP. As escolas fornecem assistência 
adicional em diferentes maneiras para estudantes, por exemplo grupos para 
fazer a tarefa de casa após as aulas e aulas particulares.
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Um lugar onde você 
pode realizar coisas 
extraordinárias.
Te vejo na Austrália do Sul.
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