Por que Perth?
Perth, a capital do maior estado da Austrália, é famosa
por ser “o segredo mais bem guardado do país”.
E por muitas razões Perth é considerada o destino ideal para
viagens educacionais:
·

Com população de 1.4 milhões de habitantes, Perth mantém
atmosfera acolhedora e descontraída.

·

Em Perth o custo de vida é menor em comparação ao das
grandes metrópoles, o que favorece o orçamento de qualquer
estudante.

·

Clima magnífico, em média de 8 horas de sol por dia, convite à
prática de atividades ao ar livre durante o todo ano.

·

Perth é uma cidade limpa e segura, com atmosfera
multicultural e cosmopolita.

·

Praias de areia branca e cintilante, meio ambiente inviolado,
e imensos espaços abertos, as possibilidades de turismo são
muitas e diversificadas.

·

Perth é uma cidade atraente e vibrante, ideal para quem quer
estudar e se divertir.

Por que a P.I.C.E?
·
·
·

·

·

·
·
·
·

·

·
·
·
·

A P.I.C.E é a escola de inglês para estrangeiros mais próxima ao centro da
cidade, a poucos minutos a pé da estação central de ônibus e trem.
Rodeada por cafés, lojas e restaurantes, a escola fica bem próxima aos
edifícios históricos, museus, galerias e bibliotecas de Perth.
PICE é uma escola com instalações modernas incluindo 20 salas de aula
com ar condicionado, biblioteca, centro para compreensão oral,
laboratório com computadores, serviço gratuito de acesso à internet
e sala para os estudantes.
Todos os professores têm experiência e qualificação para o ensino
de inglês como segundo idioma (TESOL), garantindo o mais alto nível
profissional de ensino.
Professores e consultores oferecem orientação acadêmica
individualizada aos alunos interessados em continuar seus estudos em
cursos vocacionais ou educação superior.
Os alunos compram o seu próprio livro do curso e os outros materiais
já estão incluídos nas propinas/taxas.
Horário semanal completo (em anexo).
Média de 12 alunos por sala de aula, garantido máximo de 15 alunos.
Na escola há sempre alunos de diferentes nacionalidades, e esta
convivência multicultural torna-se uma experiência divertida, excitante
e culturalmente enriquecedora.
Traslado do aeroporto e opções de acomodação incluindo casa de
família com meia pensão; ainda opção para acomodação em residência
estudantil, e/ou hotéis para estudantes e mochileiros.
Excelente Programa de Atividades disponível toda sexta-feira à tarde
e durante os fins-de-semana.
Programa “Demi-Pair” especial, oferecido a estudantes selecionadas,
maiores de 18 anos.
Pacote combinando curso de inglês e curso vocacional no Sterling
College.
Ingresso direto em algumas universidades através dos programas de
inglês acadêmico da P.I.C.E.

Apesar de as datas oficiais de início das aulas serem
mensais, para atender melhor ‘a necessidade de cada aluno,
o curso pode ser iniciado em qualquer 2a feira.
·
·
·

Inglês Geral Intensivo (full time & part time)
Inglês para Fins Acadêmicos
Inglês para Negócios incluindo curso preparatório para exame da
“London Chamber of Commerce and Industry”

·

Cursos Preparatórios para os Exames do Cambridge (PET, FCE,
CAE, CPE).

·
·

Aulas Individuais
Viagens Educacionais

