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Há muitas vantagens em 
optar por estudar no exterior 
com as Escolas Públicas da 
Austrália do Sul. Estudar fora 
do país é uma grande decisão 
e nós vamos ajudá-lo durante 
a sua jornada. 
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Benefícios

South Australia
(Austrália do Sul)

Northern
Territory

Queensland

New South Wales

A.C.T

Victoria

Tasmania

Western Australia

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

As South Australian Government Schools 
(Escolas Públicas da Austrália do Sul) vêm 
proporcionando experiências de estudo no 
exterior para estudantes estrangeiros desde 
1989. Com mais de 100 escolas credenciadas 
para oferecer nossos Programas para 
Estudantes Estrangeiros, estamos aptos 
a oferecer uma variedade de programas 
de estudo de curta e longa duração que 
atendam às suas necessidades. 

Todos os aspectos do seu programa de 
estudo, incluindo acomodação em casa de 
família, são gerenciados centralmente no 
nosso escritório por uma atenciosa equipe 
dedicada ao seu sucesso e à qualidade da 
experiência. Isto torna as Escolas Públicas  
da Austrália do Sul únicas no país.

Seu sucesso, segurança e bem-estar são  
a nossa prioridade.

OS BENEFÍCIOS DE ESTUDAR NO EXTERIOR CONOSCO INCLUEM:

Nossas Escolas
• Matérias, programas e 

atividades extracurriculares 
com enfoque especial

• Ampla variedade de 
recursos e instalações de 
aprendizagem especializada 

• Grandes espaços abertos 
e ambientes naturais para 
atividades esportivas  
e escolares

• Gerente de Programas para 
Estudantes Estrangeiros para 
suporte e assistência

• Colega de escola local para 
ajudá-lo a se estabelecer na 
vida escolar

Nossos Programas
• Tarifas escolares acessíveis 

em comparação com outras 
escolas australianas

• Gerenciados centralmente 
pelo Department for 
Education (Departamento de 
Educação)

• Processo individual de 
colocação em uma escola 
que melhor atenda às suas 
necessidades e ambições 

• Processo individual de 
colocação em uma casa de 
família atenciosa

• Seleção, credenciamento  
e monitoramento de todas  
as casas de família

• Credenciamento  
e monitoramento de todos  
os agentes de educação

• Suporte em relação ao inglês 
incluso no seu programa  
de estudos

Nosso Suporte
• Pacote de informações 

prévias online para ajudá-lo  
a se preparar antes de viajar

• Programa de orientação, 
incluindo saúde e segurança, 
expectativas sobre a escola 
e a estadia em casa de 
família, condições do visto e 
gerenciamento de dinheiro

• Verificações de segurança  
e bem-estar

• Relatórios do progresso 
acadêmico

• Orientação para ensino 
superior

• Suporte para o pai/
mãe/responsável 
principal 

• Serviço de telefone 
de emergência  
24 horas
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*Todas as Escolas Públicas da Austrália do Sul vão 
transferir o ano 7 para o ensino médio a partir do 
primeiro período de 2022.  Isto significa que, a partir de 
2022, o ano 6 será o último ano do ensino fundamental 
e o ano 7 será o primeiro ano do ensino médio.

A maioria das escolas é somente de ensino 
fundamental ou de ensino médio. Algumas delas 
oferecem do Ano de admissão ao Ano 12 ou se 
especializam no ensino médio sênior (Anos 11 a 12).

Ano Letivo
O ano letivo é composto por 4 períodos (2 semestres), 
começa no final de janeiro e termina no meio de 
dezembro. 

Semestre 1: Períodos 1 e 2 
Semestre 2: Períodos 3 e 4

São aproximadamente 10 semanas em cada período, 
seguidas por férias.

O horário escolar é de segunda a sexta-feira,  
das 8h30 às 15h30, na maioria das escolas.

Uniforme Escolar 
Todas as Escolas Públicas da Austrália do Sul  
possuem seu próprio uniforme, que pode incluir 
uniforme esportivo.

Port Lincoln

Kingscote

Mt Gambier

Murray Bridge

Renmark

Victor Harbor

N

Região metropolitana de Adelaide

Área regional da Austrália do Sul

As Escolas Públicas da Austrália do Sul 
proporcionam um ambiente de aprendizagem 
seguro, atencioso e de apoio a todos os 
estudantes.

O Departamento de Educação credencia escolas para 
fornecerem os Programas para Estudantes Estrangeiros 
em um ambiente que apoie os estudantes estrangeiros 
e seus objetivos de aprendizagem.

Nossas escolas estão localizadas por toda a região 
metropolitana de Adelaide e área regional da Austrália 
do Sul. 

Níveis em Anos*
Níveis  
em Anos 

Idade do 
Estudante 

Escola de ensino 
fundamental

Ano de admissão ao 
Ano 6

5 a 13 anos

Escola de ensino 
médio júnior

Anos 7 a 10 13 a 16 anos

Escola de ensino 
médio sênior

Anos 11 a 12 16 a 19 anos 

Escolas
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Currículo e Jornada  
de Ensino

O currículo desafia os estudantes a desenvolver  
as habilidades e capacidades essenciais de:

• Alfabetização

• Aritmética

• Tecnologia da informação e comunicação

• Pensamento crítico e criativo

• Entendimento ético

• Capacidade pessoal e social

• Entendimento intercultural

Para os estudantes desenvolverem estas habilidades 
e capacidades, as escolas oferecem uma ampla 
variedade de disciplinas dentro das áreas essenciais de 
aprendizagem de:

• Inglês

• Matemática

• Ciências

• Humanas e Ciências Sociais

• Artes

• Idiomas

• Educação Física e de Saúde

• Tecnologias

• Estudos Sobre Trabalho

Estudantes do ensino médio sênior, nos Anos 11 a 12, 
devem desenvolver mais suas habilidades e capacidades 
para obter maior aprofundamento de compreensão, 
conhecimento e sofisticação da habilidade a fim de 
conquistar seu South Australian Certificate of Education 
(SACE, Certificado de Ensino da Austrália do Sul).

Bacharelado internacional  
O Primary Years Program (PYP, Programa dos Primeiros 
Anos) e o Middle Years Program (MYP, Programa de Anos 
Intermediários) são oferecidos por diversas escolas, 
enquanto que o International Baccalaureate Diploma  
(IB - Diploma Internacional de Bacharelado)  
só é oferecido em algumas escolas. 

O PYP prepara os estudantes para se tornarem aprendizes 
ativos, atenciosos e para a vida toda, demonstrando 
respeito a si mesmos e aos outros, e para terem  
a capacidade de participar do mundo à sua volta. 

O MYP tem uma estrutura desafiadora que incentiva  
o estudante a fazer conexões práticas entre seus estudos 
e o mundo real.

O Diploma IB tem como objetivo desenvolver estudantes 
que têm conhecimento amplo e profundo – estudantes 
que prosperam física, intelectual, emocional e eticamente.  
O currículo é formado por seis grupos de matérias e uma 
base, compostos por teoria do conhecimento, criatividade, 
atividade, serviço e uma dissertação.  Os estudantes 
refletem sobre a natureza do conhecimento, realizam 
pesquisas independentes e encarregam-se de um projeto 
que muitas vezes envolve serviço comunitário.

Foco
Seu interesse  

e suas ambições 

Matérias
Escolha suas 

matérias

Caminhos
Escolha seu 

caminho futuro 

Realização
Completar o ano 12 

Obter seu SACE
ou 

Completar o Diploma IB

Ensino Superior
Começar seus 

estudos terciários 
(por exemplo: 
universidade)

O currículo escolar australiano é desenvolvido para atender às necessidades  
e aos interesses individuais dos estudantes, oferecendo uma base para uma aprendizagem 
bem sucedida e para toda a vida.
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Educação para Talentosos  
e Superdotados
Algumas escolas de ensino médio são reconhecidas 
como centros de excelência em educação para 
talentosos e superdotados, e oferecem o programa 
IGNITE.

Uma série de outras escolas de ensino médio 
oferece programas individualizados para dar apoio 
a estudantes que tenham demonstrado capacidade 
ou potencial fora de série em uma área específica, 
incluindo matemática e ciências.

Para saber mais sobre as matérias e programas 
especializados oferecidos nas nossas escolas,  
visite a página Escolha uma Escola de Ensino Médio 
no nosso website.

internationalstudents.sa.edu.au

Matérias Especializadas 
Todas as Escolas Públicas da Austrália do Sul oferecem 
uma ampla variedade de matérias especializadas  
e interessantes em seu currículo.

Estudantes que desejam tentar uma nova matéria ou 
que tenham um talento ou paixão por uma área em 
particular devem considerar isto ao escolher sua escola.

Alguns exemplos de matérias especializadas incluem:

•  Ciências e Matemática: robótica, ciência forense, 
nanotecnologia, astronomia e viticultura

•  Educação Física e de Saúde: psicologia, hospitalidade, 
surfe, golfe, ciclismo e educação ao ar livre

•  Artes: música, balé, dança contemporânea,  
tecidos e moda

•  Tecnologias: desenho assistido por computador, rádio 
e teledifusão, design gráfico, fotografia e animação

Programas de interesse Especial 
Algumas de nossas escolas de ensino médio também 
possuem programas de interesse especial para 
estudantes com talento ou paixão por uma área em 
particular. Estes programas geralmente recebem muita 
atenção da escola.

Alguns exemplos de programas de interesse especial 
disponíveis incluem Línguas, Música, Artes Cênicas  
e Esportes.

A entrada nestes programas pode exigir uma 
comprovação da aptidão do estudante, uma 
apresentação ou um teste antes da aceitação.  
Sujeitos a tarifas adicionais. 

Clubes e competições extracurriculares
As escolas também oferecem a oportunidade de 
participar individualmente ou como membro de 
equipe em todas as atividades realizadas na escola, 
incluindo bandas de música, competições de desenho 
de engenharia, debates, produções teatrais, equipes 
esportivas e atividades de aventura. 

Uma variedade de competições estaduais,  
nacionais e internacionais proporciona um maior 
desafio, testando as habilidades, capacidades 
e conhecimentos dos estudantes em diversas 
áreas, incluindo excelência acadêmica, esportes, 
empreendimento e liderança.

Programas e Matérias 
Especializadas
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Certificado de Ensino  
da Austrália do Sul 
O South Australian Certificate of Education (SACE, 
Certificado de Ensino da Austrália do Sul) é uma 
qualificação reconhecida internacionalmente, 
concedida aos estudantes que concluem com êxito  
o Ano 11 e o Ano 12 em uma escola de ensino médio 
da Austrália do Sul. 

O SACE é dividido em Estágio 1 e Estágio 2.  
No planejamento do seu ensino médio sênior,  
você completará um Plano de Ensino Pessoal  
no Ano 10 ou quando iniciar o Ano 11. 

O SACE baseia-se num sistema de créditos em que 
cada matéria equivale a 10 créditos por semestre. 
Estudantes devem alcançar 200 créditos, incluindo 
matérias obrigatórias, para atingir seu SACE.

Orientadores de matérias vão ajudá-lo com sua 
seleção de matérias de modo que você possa alcançar 
seu melhor e ter as Tertiary Admission Subjects (TAS, 
Matérias para Entrada em Instituições de Ensino 

Terciário) necessárias para receber uma Australian 
Tertiary Admission Rank (ATAR, Classificação para 
Entrada em Instituição Australiana de Ensino Terciário) 
ao obter o seu SACE.

Diploma de Bacharelado internacional 
O programa de diploma International Baccalaureate 
(IB, Bacharelado Internacional), de dois anos,  
também é oferecido como uma alternativa desafiadora 
ao SACE e pode levar à entrada em universidades por 
toda a Austrália e ao redor do mundo.

Caminhos
A ATAR é reconhecida para entrar nas universidades 
australianas e nas instituições da Technical and Further 
Education (TAFE, Educação Técnica 
e de Extensão), e é usada por 
diversas universidades ao redor do 
mundo para selecionar estudantes 
para cursos superiores.

Qualif icações e Caminhos
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Guia dos Programas para 
Estudantes Estrangeiros

Programa de Graduação  
no Ensino Médio
•  Desempenho acadêmico e conclusão do SACE

•  13 a 19 anos de idade 

•  Estudo por mais de 1 ano 

Mais informações na página  8

Programa Regional  
de Estudo no Exterior
•  Estudo de curta duração e experiência cultural

•  13 a 19 anos de idade

•  Estudo de 1 a 4 períodos ou menos de 10 semanas

Mais informações na página  10

Acomodação
Mais informações na página  14

Programa de Ensino  
Fundamental no Exterior
•  Estudo de curta duração e experiência cultural

•  5 a 13 anos de idade 

•  Estudo de 1 a 4 períodos ou menos de 10 semanas

Mais informações na página  12

Como se inscrever
Mais informações na página  16

Programa de Ensino  
Médio no Exterior
•  Estudo de curta duração e experiência cultural

•  13 a 19 anos de idade 

•  Estudo de 1 a 4 períodos ou menos de 10 semanas

Mais informações na página  9

Programa 
de Ensino Fundamental
•  Desempenho acadêmico e transição para o ensino 

médio 

•  5 a 13 anos de idade

•  Estudo por mais de 1 ano 

Mais informações na página  11

idioma inglês
•  Inglês Intensivo 

•  Suporte Contínuo ao Idioma Inglês

Mais informações na página  13

informações adicionais
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Se você tem 13 anos ou mais e deseja estudar  
por mais de um ano, o Programa de Graduação  
no Ensino Médio é para você! Experimente viver  
e estudar ao lado de estudantes australianos, 
persiga seus interesses e ambições acadêmicos  
e individuais, ganhe uma educação de nível 
mundial e tenha o objetivo de se graduar  
no ensino médio.

Seu Programa de Graduação no Ensino 
Médio inclui:

Serviços Pré-Chegada
•  processamento da inscrição

•  colocação em escola

•  colocação em acomodação em casa de família

•  pacote de informações prévias online 

Serviços na Chegada
•  encontro e saudação no Aeroporto de Adelaide 

•  apresentação à casa de família 

•  boas vindas e passeio na escola 

•  assistência na matrícula escolar 

•  programa de orientação escolar 

•  materiais escolares e artigos iniciais de papelaria 

Serviços de Apoio Escolar 
•  orientação pessoal 

•  orientação de matéria e de caminhos

•  relatórios do progresso acadêmico do período escolar 

Serviços de Idioma Inglês (mais detalhes na página 13)

•  Suporte inicial e contínuo ao Idioma Inglês conforme 
necessário (isto pode incluir o Curso Intensivo de Inglês  
no Ensino Médio)

Serviços de Segurança e Bem-Estar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro de Saúde 

para Estudantes Estrangeiros) é obrigatório se você possuir 
um visto de estudante, e podemos organizar o seguro para 
você

•  verificações regulares de bem-estar

•  serviço de telefone de emergência 24 horas

Acomodação
Providenciaremos a sua acomodação em uma casa de família 
atenciosa que vai ajudá-lo a conhecer a vida na Austrália 
do Sul. Alternativamente, você pode viver com um parente 
ou amigo da família. Para mais detalhes, por favor, veja 
Acomodação na página 14.

Condição de Entrada
Para ajudar-nos a processar sua inscrição, precisamos do 
seguinte:

Desempenho Acadêmico
Por favor, forneça declarações traduzidas de:

•  sua atual escola detalhando seu desempenho acadêmico 
prévio e atitude em relação aos estudos nos últimos dois 
anos

•  autoridade relevante detalhando a sua habilidade,  
caso esteja interessado em se matricular em um programa 
de interesse especial

Proficiência de Inglês
Por favor, forneça pelo menos um dos seguintes documentos:

•  declaração traduzida de sua atual escola detalhando sua 
proficiência de inglês

•  resultado do International English Language Testing 
System (IELTS, Sistema Internacional de Avaliação do 
Idioma Inglês) ou teste equivalente de inglês

•  resultados demonstrando que o estudante frequentou 
uma escola onde o inglês é o principal idioma por 2 anos, 
no mínimo 

Como guia para entrar nas classes principais (com exceção  
de algumas escolas selecionadas), os estudantes deverão ter  
o seguinte nível de proficiência de inglês ou equivalente:

• IELTS 5.5

Para ajudar sua entrada nas classes principais, podemos 
recomendar que você faça o Curso Intensivo de Inglês no 
Ensino Médio (mais informações na página 13).

Objetivo do Programa
desempenho acadêmico  
e obtenção do SACE

Faixa etária
13 a 19 anos 

Duração do programa
mais de 1 ano 

Localização
região metropolitana de Adelaide

Início
qualquer momento a partir do 
ano 8* ao ano 12

Programa de Graduação 
no Ensino Médio

*Mais informações na página 3
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Seu Programa de Ensino Médio  
no Exterior inclui:

Serviços Pré-Chegada
•  processamento da inscrição

•  colocação em escola

•  colocação em acomodação em casa de família

•  pacote de informações prévias online 

Serviços na Chegada 
•  encontro e saudação no Aeroporto de Adelaide 

•  apresentação à casa de família 

•  boas vindas e passeio na escola 

•  assistência na matrícula escolar 

•  programa de orientação escolar 

•  materiais escolares e artigos iniciais de papelaria 

Serviços de Apoio Escolar 
•  orientação pessoal e de matéria

•  relatórios do progresso acadêmico do período escolar

•  histórico escolar (se necessário) 

Serviços de Idioma Inglês (mais detalhes na página 13)

•  Suporte inicial e contínuo ao Idioma Inglês conforme 
necessário (isto pode incluir um Curso Intensivo de Inglês 
no Ensino Médio)

Serviços de Segurança e Bem-Estar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro de Saúde 

para Estudantes Estrangeiros) é obrigatório se você  
possuir um visto de estudante, e podemos organizar  
o seguro para você

•  verificações regulares de bem-estar

•  serviço de telefone de emergência 24 horas

Acomodação
Providenciaremos a sua acomodação em uma casa de família 
atenciosa que vai ajudá-lo a conhecer a vida na Austrália  
do Sul. Alternativamente, você pode viver com um parente  
ou amigo da família. Para mais detalhes, por favor,  
veja Acomodação na página 14.

Condições de entrada
Para nos ajudar a avaliar a sua inscrição, por favor, providencie 
uma declaração traduzida de:

•  sua atual escola detalhando seu desempenho acadêmico 
prévio e atitude em relação aos estudos nos últimos  
dois anos

•  autoridade relevante detalhando a sua habilidade,  
caso esteja interessado em se matricular em um programa 
de interesse especial

Objetivo do programa
estudo de curta duração  
e experiência cultural

Faixa etária
13 a 19 anos

Duração do programa
1 a 4 períodos ou menos  
de 10 semanas

Localização
região metropolitana de Adelaide

Início
qualquer momento a partir do 
Ano 8* ao Ano 12 

Programa de Ensino 
Médio no Exterior

Se você tem 13 anos ou mais e deseja estudar  
por até 4 períodos (um ano), o Programa de Ensino 
Médio no Exterior é para você! Experimente  
a cultura australiana vivendo e estudando ao lado  
de estudantes australianos enquanto melhora  
o seu inglês e tenta novas matérias de seu interesse. 

*Mais informações na página 3
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Objetivo do Programa
estudo de curta duração  
e experiência cultural

Faixa etária
13 a 19 anos

Duração do Programa
1 a 4 períodos ou menos  
de 10 semanas 

Localização
área regional da Austrália do Sul 

Início
qualquer momento a partir do 
Ano 8* ao Ano 12

Programa Regional  
de Estudo no Exterior

Seu Programa Regional de Estudo no 
Exterior inclui:

Serviços Pré-Chegada
•  processamento da inscrição

•  colocação em escola

•  colocação em acomodação em casa de família

•  pacote de informações prévias online 

Serviços na Chegada 
•  encontro e saudação no Aeroporto de Adelaide 

•  apresentação à casa de família 

•  boas vindas e passeio na escola 

•  assistência na matrícula escolar 

•  programa de orientação escolar 

•  materiais escolares e artigos iniciais de papelaria 

Serviços de Apoio Escolar 
•  orientação pessoal e de matéria

•  relatórios do progresso acadêmico do período escolar

•  histórico escolar (se necessário) 

Serviços de Idioma Inglês (mais detalhes na página 13)

•  suporte inicial e contínuo ao Idioma Inglês conforme 
necessário

Serviços de Segurança e Bem-Estar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro de Saúde 

para Estudantes Estrangeiros) é obrigatório se você possuir 
um visto de estudante, e podemos organizar o seguro  
para você

•  verificações regulares de bem-estar

•  serviço de telefone de emergência 24 horas

Acomodação
Providenciaremos a sua acomodação em uma casa de família 
atenciosa que vai ajudá-lo a conhecer a vida na Austrália 
do Sul. Para mais detalhes, por favor, veja Acomodação na 
página 14.

Condições de entrada
Para nos ajudar a avaliar a sua inscrição, por favor, providencie 
uma declaração traduzida de:

•  sua atual escola detalhando seu desempenho acadêmico 
prévio e atitude em relação aos estudos nos últimos dois 
anos

•  autoridade relevante detalhando a sua habilidade,  
caso esteja interessado em se matricular em um programa 
de interesse especial

Se você tem entre 13 e 19 anos de idade e deseja 
estudar por até 4 períodos (um ano), o Programa 
Regional de Estudo no Exterior é para você.   
Você aprenderá Inglês, fará novas amizades 
e viverá o estilo de vida australiano em uma 
comunidade rural amigável localizada em uma  
das regiões de paisagem única da Austrália do Sul.

*Mais informações na página 3
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Seu Programa de Ensino Fundamental 
inclui:

Serviços Pré-Chegada
•  processamento da inscrição

•  colocação em escola

•  pacote de informações prévias online 

Serviços na Chegada
•  boas vindas e passeio na escola 

•  assistência na matrícula escolar

•  programa de orientação escolar

•  materiais escolares e artigos iniciais de papelaria 

•  informação e orientação aos pais

Serviços Escolares de Apoio 
•  orientação pessoal 

•  relatórios regulares do progresso acadêmico

Serviços de idioma Inglês (mais detalhes na página 13) 

•  suporte inicial e contínuo ao Idioma Inglês conforme 
necessário

Serviços de Segurança e Bem-Estar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro de Saúde 

para Estudantes Estrangeiros) é obrigatório se você  
possuir um visto de estudante, e podemos organizar  
o seguro para você

•  serviço de telefone de emergência 24 horas

Morando em Adelaide
•  Por ser um aluno do ensino fundamental, você irá morar 

com seu pai/mãe ou parente indicado enquanto estiver 
estudando na Austrália do Sul, o que terá que ser  
aprovado pelo Department of Home Affairs (Serviços de 
Visto e Imigração)

Condições de entrada
Para iniciar seus estudos aos

•  5 anos de idade, você precisa estar listado no visto de 
ELICOS ou de responsável de seu pai/mãe 

•  6 anos de idade ou mais, você terá que solicitar um visto 
de estudante

Objetivo do Programa
desempenho acadêmico  
e transição para o ensino médio

Faixa etária
5 a 13 anos

Duração do Programa
mais de 1 ano

Localização
região metropolitana de Adelaide

Início
qualquer momento do ano de 
admissão até o ano 7*

Se você tem entre 5 e 13 anos de idade e deseja 
estudar por mais de um ano, então o Programa de 
Ensino Fundamental é para você!  Você aprenderá 
Inglês, participará de atividades educativas 
e interativas e fará amizades com jovens 
estudantes australianos do ensino fundamental.

Programa
de Ensino Fundamental 

*Mais informações na página 3
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Seu Programa de Ensino Fundamental 
no Exterior inclui:

Serviços Pré-Chegada
•  processamento da inscrição

•  colocação em escola

•  pacote de informações prévias online 

Serviços na Chegada
•  boas vindas e passeio na escola 

•  assistência na matrícula escolar

•  programa de orientação escolar

•  materiais escolares e artigos iniciais de papelaria 

•  informação e orientação aos pais

Serviços Escolares de Apoio 
•  orientação pessoal 

•  relatórios regulares do progresso acadêmico

Serviços de idioma Inglês (mais detalhes na página 13)

•  suporte inicial e contínuo ao Idioma Inglês conforme 
necessário

Serviços de Segurança e Bem-Estar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro de Saúde 

para Estudantes Estrangeiros) é obrigatório se você possuir 
um visto de estudante, e podemos organizar o seguro  
para você

•  serviço de telefone de emergência 24 horas

Morando em Adelaide
•  Por ser um aluno do ensino fundamental, você irá morar 

com seu pai/mãe ou parente indicado enquanto estiver 
estudando na Austrália do Sul, o que terá que ser aprovado 
pelo Department of Home Affairs (Serviços de Visto  
e Imigração) 

Condições de entrada
Para iniciar seus estudos aos

•  5 anos de idade, você precisa estar listado no visto de 
ELICOS ou de responsável de seu pai/mãe

•  6 anos de idade ou mais, você terá que solicitar um visto 
de estudante

Objetivo do Programa
desempenho acadêmico  
e transição para o ensino médio

Faixa etária
5 a 13 anos

Duração do Programa
1 a 4 períodos ou menos  
de 10 semanas 

Localização
região metropolitana de Adelaide

Início
qualquer momento do ano de 
admissão até o ano 7*

Se você tem entre 5 e 13 anos de idade  
e deseja estudar por até 4 períodos (um ano),  
então o Programa de Ensino Fundamental  
no Exterior é para você! Você aprenderá Inglês, 
fará novas amizades e terá a experiência de morar 
perto da cidade, das montanhas ou da praia.

Programa 
de Ensino Fundamental 
no Exterior

*Mais informações na página 3



idioma inglês

Ensino Médio
Curso intensivo de inglês no Ensino 
Médio
Para ajudá-lo a ter sucesso em seus estudos e se ajustar 
à vida na Austrália do Sul, é possível que recomendemos 
o Intensive Secondary English Course (ISEC, Curso 
Intensivo de Inglês no Ensino Médio) como parte de seu 
programa de estudos. Não há nenhum custo adicional 
se você fizer o ISEC.

Através dos estudos de uma série de matérias do 
currículo, como matemática e ciências, você se 
concentrará em aprender as seguintes habilidades  
da língua inglesa: leitura, escrita, fala e compreensão 
auditiva. O seu professor do ISEC irá monitorar o seu 
progresso e determinar se você deverá estudar 1, 2, 3  
ou 4 períodos do ISEC antes de entrar nas aulas 
convencionais.

A duração do ISEC é de normalmente dois períodos, 
dependendo de quando você começa o ano letivo.   
Se, após dois períodos, seu Inglês não estiver bom  
o suficiente para começar as aulas convencionais,  

pode ser que você tenha que participar de estudos 
adicionais e intensivos de Inglês.

inglês como idioma Adicional
Inglês como Idioma Adicional é uma matéria criada para 
estudantes que não têm o inglês como primeira língua.  
Você pode escolher esta como uma de suas matérias.

Suporte Contínuo para o idioma inglês
Suporte contínuo para o idioma Inglês é fornecido por 
todas as escolas no currículo para assisti-lo em seu 
aprendizado.

Escola de Ensino Fundamental 
Como parte de seu programa de estudos, sua escola 
pode fornecer um suporte intensivo para inglês quando 
você chegar. Isso irá ajudá-lo a ter êxito em seus 
estudos e a fazer novas amizades.  Através do estudo 
de várias atividades, você se concentrará em aprender 
as seguintes habilidades da língua inglesa: leitura, 
escrita, compreensão auditiva e fala. O seu professor irá 
monitorar o seu progresso para determinar o nível de 
suporte que você necessita.
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Acomodação

Viver numa casa de família que lhe dê apoio irá ajudá-lo em 

seus estudos e também a enriquecer a sua experiência na 

Austrália do Sul.
Se você tem 12 anos de idade ou mais, nós iremos 
organizar estadia em casa de família para você, a não ser 
que você escolha viver com um parente ou amigo da 
família, o que talvez precise de aprovação do Department 
of Home Affairs (Serviços de Visto e Imigração)

Nossas casas de família foram cuidadosamente 
selecionadas para hospedar nossos estudantes 
estrangeiros. Como parte de sua credencial, a família  
é entrevistada em sua casa para entender melhor seu 
papel e suas responsabilidades como casa de família 
fornecendo hospedagem. Todos os membros da família 
com mais de 18 anos de idade passam por um Controle 
para Trabalho com Crianças.

Temos como objetivo achar a melhor combinação  
entre a casa de família e o estudante, para que todos  
se beneficiem da experiência. 

Quando escolhermos uma casa de família apropriada 
para você, levaremos em conta suas preferências 
individuais.

Sua casa de família irá lhe fornecer:
•  um quarto mobiliado, incluindo uma escrivaninha

•  refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) 

•  uso de instalações domésticas compartilhadas

•  ajuda para ir e voltar da escola no começo

•  ajuda para apanhar transporte público

•  ajuda na abertura de uma conta bancária  
(se necessário)

•  acesso à internet

•  um ambiente familiar seguro e afetuoso
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Adelaide
Hills

Port
Adelaide

Adelaide
Airport

McLaren
Vale

Barossa
Valley

West Beach

Glenelg Beach

Aldinga Beach

Austrália do Sul

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

REGIÃO METROPOLITANA 
DE ADELAIDE

RUAS PRINCIPAIS

COLINAS DE ADELAIDE

Vantagens
A Austrália do Sul desfruta de um estilo de vida de alta 
qualidade, com oportunidades para todos. A capital 
da Austrália do Sul, Adelaide, é uma cidade amigável, 
acolhedora e sofisticada, e está frequentemente entre 
as 10 melhores do mundo.

Adelaide é: 

•  uma cidade costeira tranquila, com 1,3 milhão  
de habitantes

•  acessível com voos diretos de muitos destinos

•  limpa, com céu azul, patrimônios atrativos  
e ambientes naturais

•  bem planejada, com uma excelente rede  
de transportes

•  conveniente, com um pólo central de ensino superior, 
treinamento e pesquisa 

•  no centro das redes aéreas, rodoviárias e ferroviárias 
da Austrália

•  uma comunidade vibrante e multicultural

•  de preço acessível para se viver, estudar e fazer 
negócios

•  um centro importante para artes e cultura 

•  cheia de coisas para ver e vivenciar 

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

Sydney

Brisbane

86
89

78

Adelaide é uma das cidades de 
preços mais acessíveis da Austrália

Índice de Custo de Vida no Mundo em 2019 da EIU
(Nova York = 100). O Índice compara os
preços de produtos e serviços (incluindo 
comida, bebida, roupas, transporte, etc.)

ADELAiDE É 
14% MAiS BARATA 

QUE SYDNEY!



Como se inscrever
Para assistência na hora de fazer a inscrição, por favor, 
entrar em contato com um agente de educação  
ou com nosso escritório. Para obter uma lista dos  
nossos agentes credenciados, visite a página Encontre 
um Agente em nosso website.
internationalstudents.sa.edu.au

Encontre o programa certo para você
As Escolas Públicas da Austrália do Sul oferecem 
programas de estudos de curto e longo prazos para 
estudantes do ensino fundamental e do ensino médio.  

Ao escolher o programa certo para você, considere  
se quer estudar por até um ano ou mais de um ano.  
Você pode rever nossos programas usando o Guia de 
Programas na Página 7.

Tarifas dos programas 
Você pode encontrar as tarifas dos programas na página 
Tarifas dos Programas de nosso website.

Escolha uma escola
Nós temos muitas escolas credenciadas de qualidade  
na região metropolitana de Adelaide e na área regional 
da Austrália do Sul. Para ajudá-lo a escolher a melhor 
escola para você, considere o seguinte:

•  Você quer seguir um certo talento ou paixão?

•  Existe uma matéria especial de interesse que você 
gostaria de estudar?

•  Você gostaria de continuar a estudar inglês ou 
aprender uma nova língua que não seja o inglês?

•  Quais são suas ambições em termos de carreira?

•  Você gostaria de morar e estudar na região 
metropolitana de Adelaide ou na área regional da 
Austrália do Sul?

Para optar por uma das escolas preferidas, por favor, 
visite Escolha uma Escola de Ensino Médio ou Escolha 
uma Escola de Ensino Fundamental em nosso website.

Outras coisas a serem levadas em 
consideração
Vistos
Para estudar nas Escolas Públicas da Austrália do Sul, 
você precisará de um Visto Australiano de Estudante ou 
Turista/Visitante. É importante que você leia e entenda 
as condições de seu visto para garantir que você atende 
aos requisitos enquanto estiver estudando na Austrália. 

Para mais informações sobre vistos, visite o website  
do Department of Home Affairs (Serviços de Visto  
e Imigração) (ler abaixo) ou fale com seu agente de 
educação.

Seguro Viagem
Recomendamos que você compre um seguro viagem 
enquanto estiver estudando no exterior para cobrir as 
tarifas aéreas e pertences no evento de perda ou danos.

Custo de Vida
Além das tarifas escolares e da casa de família, você terá 
custos adicionais que terá que incluir no orçamento 
enquanto estiver estudando no exterior.  Isto pode incluir 
transporte local (a Austrália do Sul tem os descontos 
mais acessíveis de transporte público na Austrália,  
a $25 por mês), telefone celular, roupas e outros custos 
pessoais, materiais escolares adicionais, uniformes, 
excursões e acampamentos.

Para saber mais sobre quais custos adicionais se 
programar, por favor, visite a página Datas de Inscrição  
e Tarifas (Application Dates and Fees) em nosso website.

Escolas Públicas da Austrália do Sul 
www.internationalstudents.sa.edu.au

Certificado de Ensino da Austrália do Sul 
(SACE)
www.sace.sa.edu.au

Serviços de Visto e Imigração
https://immi.homeaffairs.gov.au

Estude na Austrália 
www.studyinaustralia.gov.au

Bem-vindo à Austrália do Sul
www.southaustralia.com

VISITE ESTES WEBSITES

SIGA OS
NOSSOS CANAIS
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Processo de Matrícula
Por favor, use este processo como um guia para matricular-se em um programa de sua escolha.

Entregue seu formulário  
de inscrição com  
a documentação necessária.  
As inscrições podem ser  
feitas somente online.

Você receberá uma Carta 
de Conf irmação, uma 
Conf-irmation of Enrolment 
(COE, Conf irmação de 
Matrícula), e uma Conf irmation 
of Appropriate Accommodation 
and Welfare (CAAW, Certif icado 
de Acomodação e Assistência 
Adequadas).  
Pessoas que possuem o Visto de 
Turista não precisam das cartas 
COE ou CAAW.

01

Envie seu pedido de visto.05

A sua inscrição será 
avaliada e, se aceita,  
lhe será enviada uma  
Carta de Oferta.

02

Marque a sua passagem 
aérea para Adelaide, 
Austrália do Sul, e nos 
informe os dados de seu voo.

06

Devolva a Conf irmação de 
Solicitação de Matrícula  
e providencie o pagamento 
das tarifas conforme estiver 
indicado em sua  
Carta de Oferta.

03

Quando chegar a Adelaide, 
iremos encontrá-lo no 
aeroporto de Adelaide,  
e você será apresentado 
aos membros da sua casa 
de família. Seus pais 
serão avisados sobre a sua 
chegada em segurança.

07

04
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Caso precise de ajuda com a sua inscrição,  
por favor, entre em contato com um agente  
de educação ou com nosso escritório.  

Para obter uma lista dos nossos agentes 
credenciados, visite a página Encontre um Agente 
(Find an Agent) em nosso website. 

internationalstudents.sa.edu.au

PRECISA DE AJUDA?



Estilo de Vida
A Austrália do Sul é um destino para todas as estações, 

onde você pode desfrutar um estilo de vida ativo e tranquilo 

durante todo o ano. É o destino perfeito para se morar  

e estudar, e não vai demorar para que se sinta em casa.

Verão  Dezembro → Fevereiro   Quente e seco   25°C-35°C

Outono Março → Maio Ameno, chance de chuvas  20°C-25°C

inverno  Junho → Agosto Chance de chuvas  10°C-15°C

Primavera  Setembro → Novembro   Ameno  20°C-25°C

Estação Meses Clima Temperatura
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A Austrália do Sul é internacionalmente reconhecida 
como um centro de tecnologia, pesquisa, inovação, 
turismo e artes, e atrai pessoas de todo o mundo  
em busca da continuação de estudos e trabalho.

Indústrias importantes,  
como energia, defesa,  
produção, biociência e gestão  
de água encontraram uma base  
na Austrália do Sul.

A bem estabelecida indústria de 
turismo da Austrália do Sul se 
concentra em sua flora e fauna 
únicas, atividades aventureiras  
e ambientes naturais.

Conhecido como o Estado dos Festivais,  
a Austrália do Sul desfruta de uma cultura 
artística vibrante e é sede de grandes 
festivais internacionais anuais e eventos 
esportivos, como o Adelaide Fringe Festival, 
WOMADelaide Music Festival, OzAsia 
Festival, evento ciclístico Santos Tour Down 
Under e a corrida de carros Superloop 
Adelaide 500.

A Austrália do Sul 
também é fornecedora 
global de minerais, 
grãos, e frutos do mar 
e vinhos de qualidade.

Oportunidades
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Há muitas coisas divertidas para você e seus 
amigos verem e fazerem na Austrália  
do Sul!  Adelaide tem algo para todos,  
desde compras a esportes radicais, e é o portal 
de entrada para os belos ambientes naturais  
e cidadezinhas de Barossa Valley, River Murray, 
Flinders Ranges, Outback e Kangaroo Island.

Experiência
Aqui vão algumas dicas 
para você começar:

  Explore Adelaide e seus zoológicos, 
museus, lojas e cafés

  Visite um festival cultural local ou 
internacional

  Abrace um coala em um de nossos 
parques de animais selvagens

  Aprenda a surfar ou fazer windsurf

  Aproveite uma caminhada pela 
natureza em um dos nossos 
maravilhosos parques nacionais 

  Pegue a balsa para a Kangaroo Island

  Assista a um jogo esportivo local ou 
um evento internacional 

  Aprenda sobre a cultura aborígene 
local 

  Ande de bicicleta ou nade na praia

  Visite as Flinders Ranges e o Outback

Para mais ideias sobre o que 
fazer ou vivenciar, visite 
southaustralia.com
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Fique de olho
para receber
seu pacote
de informações 
prévias online!
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Escolas Públicas 
da Austrália do Sul
Serviços de Educação Internacional,  
Departamento de Educação 
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au 

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/
southaustraliangovschools

Departamento de Educação / Escolas 
Públicas da Austrália do Sul 
Número de Provedor CRICOS: 00018A.

©2020, Departamento de Educação.  
Termo de responsabilidade: As informações 
contidas nesta publicação estavam corretas 
quando foram impressas, mas podem estar 
sujeitas a mudanças sem notificação.

Imagens de Turismo são cortesia da 
Comissão de Turismo da Austrália do Sul, 
John Montesi, Nick Rains, Grant Hancock, 
Greg Snell, Karen Smith (KaZKaptureZ) Jake 
Wundersitz.

O Departamento de Educação não se 
responsabiliza pela veracidade das 
informações fornecidas por terceiros


