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AUSTRÁLIA OCIDENTAL

TREINAMENTO DO SISTEMA
GOVERNAMENTAL TAFE
Perth, Austrália Ocidental
A Austrália Ocidental oferece contrastes abrangendo do litoral à floresta, de praias desertas às ruas movimentadas.
• Com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, e crescendo rapidamente, Perth é uma das cidades mais
dinâmicas e prósperas da Austrália.
•

Perth é uma cidade moderna, limpa e multicultural, com habitantes de muitas nacionalidades e religiões
diferentes, vivendo em harmonia.

•

A Austrália Ocidental está situada na mesma longitude, ou seja, no mesmo fuso horário de muitas regiões da
Ásia, e está conectada por vôos diretos a diversas capitais da Ásia, África, do sub-continente Indiano e do Oriente
Médio.

•

A Austrália Ocidental oferece mais oportunidades para experiências de trabalho e para trabalho de meio-expediente.

EDUCAÇÃO GOVERNAMENTAL NA AUSTRÁLIA OCIDENTAL
As escolas governamentais da Austrália Ocidental fornecem ensino de alta qualidade para mais de 252.000
estudantes em 768 pré-escolas, escolas de ensino fundamental, médio e superior em todo o estado.

Ensino Médio

Anos 8 a 10

As escolas oferecem uma variedade de disciplinas para garantir que os estudantes escolham um curso balanceado em
todas as áreas de aprendizado:
•

inglês

•

idiomas estrangeiros

•

matématica

•

educação artística

•

ciências

•

saúde e educação física

•

sociedade e meio ambiente

•

tecnologia e negócios

Ensino Médio

Anos 11 e 12

As escolas oferecem uma variedade de cursos como parte do Certificado de Educação da Austrália Ocidental (Western
Australian Certificate of Education - WACE). Os estudantes podem fazer suas escolhas entre 52 cursos diferentes
dependendo da disponibilidade de vagas e habilidades, interesses e objetivos educacionais e de treinamento do
estudante.

Número de estudantes por sala
Anos 8 a 10: máximo de 32 estudantes
Anos 11 e 12: máximo de 25 estudantes
Aulas práticas: máximo de 22 estudantes

Dias letivos
Todos os estudantes de ensino médio deverão receber no mínimo 26 horas e 40 minutos de instrução formal por
semana. O dia letivo normalmente começa às 9h e termina em torno das 15h.
O foco da educação governamental é garantir que todos os estudantes recebam programas educacionais que atendam
a suas necessidades e talentos. As escolas oferecem uma variedade de programas adicionais fornecendo oportunidades
para estudantes superdotados interagirem com seus colegas superdotados em áreas específicas no campo acadêmico,
artístico e de idiomas.
A frequência de todos os estudantes é registrada e monitorada com precisão. Os estudantes internacionais devem
comparecer a pelo menos 80% do programa de aprendizado. Justificativas de faltas devem ser fornecidas sempre.

2012
12

Temos uma grande variedade de áreas de estudo à escolha, com mais de 250
cursos de Diploma Avançado, Diploma e Certificado nas seguintes áreas:

Datas dos Períodos letivos
2012

2013

2014

1o Período
Letivo

1o de fevereiro
a 5 de abril

4 de fevereiro a
19 de abril

3 de fevereiro a
11 de abril

23 de abril a
6 de julho

6 de maio a
5 de julho

28 de abril a
4 de julho

Inglês
Programas de inglês intensivo são oferecidos pelas seguintes escolas:
•

Morley Senior High School

Para estudantes nos Anos 8 a 10:
• Greenwood Senior High School

•

Melville Senior High School

2o Período
Letivo

Para estudantes nos Anos 11 e 12:
• Northlake Senior Campus

•

Cyril Jackson Senior Campus

3o Período
Letivo

23 de julho a
28 de setembro

22 de julho a
27 de setembro

21 de julho a
26 de setembro

4o Período
Letivo

15 de outubro a 14 de outubro a
18 de dezembro 19 de dezembro

13 de outubro a
18 de dezembro

Encaminhamento para a universidade
ensino pré-primário
(de 4* a 6 anos)

Preços
ensino fundamental: Anos 1 – 7
(de 6** a 12 anos)

ensino médio: Anos 8 – 10
(de 13 a 15 anos)

ensino médio:
Ano 11 (16 anos)
Ano 12 (17 anos)
Exame para admissão em ensino superior
Educação e Treinamento Internacional
(TAFE WA) Certificado IV até

Tuart e Canning Senior Colleges
Programa de Fundação

Preços para ensino médio (séries
iniciais)

A$9.500 por ano

Preço para irmãos no ensino médio

A$8.900 por ano

Preço para irmãos no ensino médio

Anos 11 e 12 – A$10.500 por ano

Estudantes nas séries finais do ensino médio precisarão pagar Taxas do
Conselho de Currículo diretamente para a escola, e essas são:
Ano 11 – A$176.00
Ano 12 – A$423.50

Educação superior
graduação/pós-graduação

* ter 4 anos até 30 de junho.
** início do ano escolar no ano em que fazem 6 anos e 6 meses.

Acomodação
As opções de acomodação incluem:

Descrição do Serviço

Casa de família para estudantes
menores de 18 anos

Taxa de colocação

$200,00

Traslado do aeroporto - área
metropolitana de Perth

$90,00

1 semana de acomodação

$270,00
(incluindo almoço)

Para mais informações, por favor consulte o site da Australian Homestay
Network (Rede de Acomodação em Casas de Família da Austrália)
www.homestaynetwork.org

Mais informações no site
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