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Nossa Escola
A Cambridge High School é uma escola de alta qualidade que foi fundada
em 1883, proporcionando um alto nível de ensino aos seus 1600 alunos. Nós
recebemos estudantes internacionais desde 1989. Nossos professores são
altamente qualificados, nossas instalações são modernas e mantemos um
padrão alto de disciplina e comportamento.

Nossa escola oferece um programa acadêmico
completo, que prepara os alunos para estudar
em universidades e institutos de tecnologia. A
escola também oferece uma ampla gama de
atividades desportivas e culturais.

em uma casa de família, esta passa por uma
avaliação, incluindo os antecedentes criminais,
na qual é verificado a compatibilidade entre
as necessidades dos alunos e o que a família
oferece.

Há também um programa de ensino da língua
inglesa para alunos que não têm Inglês como
primeira língua. Nossos alunos obtêm, de
maneira consistente, excelentes resultados em
provas de proficiência como o IELTS e o TOEFL.

A Secretaria Escolar ajuda os alunos com
a emissão de seus vistos, seguro saúde e
reembolsos, consultas médicas e odontológicas
e também com o gerenciamento da conta
bancária aberta no nome do estudante.

O nosso diretor de estudantes internacionais e
decanos são responsáveis pelo gerenciamento
do programa de estudantes internacionais,
assegurando que o desenvolvimento
acadêmico e o bem-estar dos estudantes
estejam garantidos.

A cidade de Cambridge é uma pequena
e próspera comunidade rural, perto de
duas cidades grandes e suas respectivas
universidades e institutos de tecnologia. A
cidade de Hamilton fica a 15 minutos, e o
aeroporto de Auckland, a 1h30min. O website
da cidade é cambridge.co.nz.

O nosso coordenador para acomodação
em casa de famílias gerencia o programa de
homestay e é o contato entre a família do
aluno, a família na Nova Zelândia e a escola. Os
alunos são hospedados em casas de família em
Cambridge e são tratados como um integrante
da família. Antes de um aluno ser colocado

Os alunos internacionais são muito
importantes para nós e damos muito valor à
sua presença em nossa escola. Visite o nosso
site camhigh.school.nz ou internationalstudents.
school.nz.
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Localização

Cambridge,
Nova Zelândia

AUCKLAND
HAMILTON

CAMBRIDGE

WELLINGTON

Cambridge High School
NOVA ZELÂNDIA
25 Swayne Road, Cambridge
3434, New Zealand

4

CHRISTCHURCH

DUNEDIN
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Cambridge
A magnífica cidade de Cambridge é muito arborizada e conta com uma população de
aproximadamente 19.200 habitantes e é conhecida como “A cidade das Árvores e dos
Campeões”
A cidade de Cambridge é uma das poucas
cidades na Nova Zelândia que possui esportistas
mundialmente famosos em seus eventos tal
como remo, ciclismo e hipismo. Famosa por seus
estábulos e garanhões de raça pura, Cambridge
produz muitos cavalos campeões de corrida e
salto, que dão fama internacional para a cidade.
Um esportista famoso de Cambridge é Mark
Todd, bicampeão de ouro olímpico em hipismo.
Perto de Cambridge encontra-se o lago Karapiro,
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reconhecido como um dos melhores lagos para
remo do mundo, tendo produzido campeões
internacionais em remo, tais como Rob Waddell,
Mahe Drysdale, Nathan Twaddle, Hamish Bond e
Eric Murray. Outra instalação de alta qualidade, o
Avantidrome, também se localiza em Cambridge.
É uma estrutura montada na parte central do
velódromo de ciclismo. Campeões mundias e
olímpicos em ciclismos estão entre os residentes
da cidade.

As lojas de antiguidades e as galerias de arte
são famosas por seus itens de qualidade e são
consideradas uma grande atração da cidade de
Cambridge, e atraem colecionadores de todo
o país. Na entrada da cidade de Cambridge
localizasse a internacionalmente famosa Ilha
Ecológica Maungatautari, um santuário da vida
selvagem que é aberto ao público, onde os
visitantes podem conhecer a flora, a fauna e a vida
selvagem que estão ameaçadas de extinção, como
o Tuatara, Kiwi e o Kakariki.
A cidade de Cambridge está próxima de vários
destinos na área central da Ilha Norte da Nova
Zelândia:
• 10 minutos do lago Karapiro [remo | waka |
esqui aquático]
• 1h 30min do Aeroporto Internacional de
Auckland

• 15 minutos da Universidade de Waikato
• 20 minutos da WINTEC
• 2 horas de Lake Taupo
• 1 hora dos pontos turísticos de Rotorua
[Agrodome | Fairy Springs | Geo Thermal |
Blue Lakes]
• 3 horas da área de esqui Mt Ruapehu Sky Fields
• 1 hora das praias das costas leste e oeste
• 1 hora de Waitomo [Glow Worm Caves |Black
Water Rafting]
• 30 minutos do zoológico de Hamilton
• 20 minutos da reserva ecológica Maungatautari
• 1 hora de Otorohanga [Casa dos Kiwis | Parque
de pássaros nativos]
• 25 minutos de Hobbiton

• 20 minutos da cidade de Hamilton
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O Waikato
A cidade de Hamilton é uma das maiores cidades da Nova Zelândia e
a quarta maior área urbana. Fica somente a 20 minutos da cidade de
Cambridge e é uma das cidades que tem mais se desenvolvido no país . Em
torno de 1.9 milhões de pessoas moram nas nos arredores de Hamilton, o
que corresponde a aproximadamente 46% da população da Nova Zelândia.

O Rio Waikato é o rio mais longo da Nova
Zelândia e 16km passam pela cidade de
Hamilton. Hamilton é uma cidade pitoresca
com um clima ameno com 135 parques e 58
áreas desportivas.
O centro de Hamilton é voltado para as
compras e alimentação, com muitos cafés
para todos os gostos e culturas. O The Base,
um dos dois principais shopping centers,
possui 172 lojas com mais de 81.000 metros
quadrados com áreas de comé rcio. O
ambiente contemporâneo a céu aberto do
The Base oferece conveniência e variedade de
compras aos seus visitantes.
Se cultura é a sua paixão, faça uma
caminhada na parte sul da Victoria street (a
rua principal em Hamilton) até o Museu de
Arte e História de Waikato e aproveite.
Se você ama o ar livre, Hamilton possui
muitos parques e passarelas para

caminhadas. Com o Rio Waikato cruzando
a parte central da cidade, há muitas áreas
designadas a caminhadas e pistas de corrida
ao longo do rio. Uma atração imperdível para
os amantes de jardinagem é o (vencedor do
Jardim do Ano de 2014) – uma área muito
florida com muitas plantas maravilhosas e
jardins temáticos. O zoológico de Hamilton é
um dos melhores da Nova Zelândia, com uma
grande variedade de animais como tigres,
zebras, girafas e animais selvagens.
A região de Waikato é conhecida por sediar
muitos eventos. Desde jogos desportivos
tais como críquete, rugbi, netball, ciclismo e
remo até o maior evento de balão da Nova
Zelândia, Balloons over Waikato. A região
também recebe a maior exposição agrícola
do hemisfério sul – Fieldays NZ, World Rugby
Seven, Soundsplash Music e Festival de Arte e
o Festival de Arte do Jardim de Hamilton.
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Depoimentos
A grande experiência que tive nesses
três anos na Cambridge High School
é a maior riqueza que tenho na minha
vida. Nessa escola eu conheci os
melhores professores. É devido a sua
dedicação e amor ao ensino que me
tornaram a pessoa que sou hoje.
Catherine (Dux) - CHINA

A Cambridge High
School tem tudo:
ótimos professores,
ótimas instalações
e uma localização
privilegiada na
Nova Zelândia. É
maravilhoso.
Omer - TURQUIA
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Nós conhecemos muitos lugares na Nova Zelândia.
Também fizemos muitos amigos de vários países
na Cambridge High School.
Amara – Camboja, Shoko – JAPÃO
e Sin Tung – HONG KONG

Depoimentos
A Cambridge High School
é um ótimo local para
estudar e eu me saí
muito bem nessa escola.
Vou estudar em uma
universidade ano que vem.
Chanmin – CORÉIA DO SUL

Cambridge High School oferece
um programa educacional
completo, preparando seus
alunos para niversidade e outras
instituições de ensino superior.
A escola também oferece
uma variedade de atividades
desportivas e culturais.
Pete - TAILÂNDIA

Estamos
ansiosos para
vê-los na nossa
escola.
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Mais informações:
Cambridge High School

Alunos Internacionais

Facebook

Instagram

A cidade de Cambridge

Turismo na região de Waikato

Formulários para inscrição

Vídeos de alunos estrangeiros

Esportes e Arte

Critério para admissão

Nossa equipe

13

14

15

Cambridge High School
NOVA ZELÂNDIA
Telefone: +64 7 827 5415
Fax: +64 7 827 5598
Email: chsinternational@camhigh.school.nz
www.internationalstudents.school.nz

25 Swayne Road, Cambridge 3434, New Zealand
Private Bag 882, Cambridge 3450, New Zealand

