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TE PUKE / TAURANGA
 Tauranga é a 5ª maior cidade na Nova Zelândia com o crescimento
mais rápido do país

 Belas praias, paisagem exuberante e um ótimo lugar para compras
 A Te Puke fica a 20 minutos da cidade de Tauranga, a 40 minutos de
Rotorua e a 25 minutos de avião de Auckland City

 Te Puke tem um ambiente amigável e um clima de interior
 Possui temperaturas moderadas, muito sol, ar puro e fresco
 Baixos índices de criminalidade e muito receptiva a novas
culturas

TE PUKE HIGH SCHOOL
 Uma escola co-educacional, promovendo a igualdade no ambiente escolar e,
consequentemente na própria sociedade.

 Aproximadamente 1.000 estudantes entre o 9° e o 13° ano, com idades entre
13 a 18.

 Possui um pequeno número de estudantes internacionais de todo o mundo o
que proporciona um atendimento personalizado.

 Resultados no NCEA (Certificado Nacional do Rendimento Escolar) acima da
média nacional.

 Uma gama completa de disciplinas acadêmicas e práticas, incluindo aulas de
Inglês para não nativos.

 Muitas atividades extracurriculares envolvendo esportes, arte, música e clubes
de atividades.

 Uma variedade de casas de famílias encantadoras.

Joel—Alemanha
Eu experimentei um ano cheio de aventuras e tive
a
oportunidade
de
conhecer
pessoas
maravilhosas. Ter ido para a Nova Zelândia foi
uma das melhores decisões da minha vida.
Enquanto eu estive na Nova Zelândia, eu morei
com uma família incrível. Eu me diverti muito
vivendo em outra família! Os estudantes nativos
(kiwi) na Te Puke High School me incluíram
rapidamente em seus grupos de amizades. Eu tive
a oportunidade de fazer muitos amigos e
desfrutar de muita diversão ao longo do ano em
que estive na Nova Zelândia e na Te Puke High
School. Ei pessoal, se você ainda não tem certeza
se você gostaria de fazer um ano na Te Puke High
School, minha dica é FAÇA!!!
P.S .: Nova Zelândia é a melhor!

CASAS DE FAMILIA
Te Puke High School oferece uma maravilhosa variedade de casas de família,
algumas são perto da escola, outras perto da praia, shopping centers ou ainda
em fazendas e pomares de kiwis.
Todas as casas de família são cuidadosamente selecionadas e verificadas
severamente.
As casas de família oferecem:






3 refeições por dia, incluindo almoço
Quarto confortável e aconchegante
Ambiente acolhedor, apoio e carinho
A verdadeira experiência KIWI

Amira – Alemanha
A Nova Zelândia é um lugar maravilhoso com
muitas pessoas incríveis. Eu tive a melhor casa de
família que eu poderia ter. Eles são gentis,
prestativos e muito engraçados! Na Te Puke High
School eu tive tanta diversão e eu amei a grande
variedade
de
matérias
e
atividades
extracurriculares! Vir para Nova Zelândia foi a
melhor decisão que eu já tive e eu
definitivamente recomendo!

Por uma verdadeira experiência KIWI...
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