
Por que escolher a 
Navitas English?

 Experiência
Mais de 36 anos de experiência em 
educação nas 3 maiores cidades das 
costas leste e oeste da Austrália

 Diversidade
Mais de 9.000 estudantes de mais de 
100 países todos os anos

 Caminhos
Mais de 70 acordos de entrada direta 
na Austrália

 Membro fundador do English Australia
A principal instituição nacional de 
educação do idioma inglês do país

Comece sua jornada
em Perth

More e Estude em Perth, 
Austrália Ocidental

População
Grande Perth1 2,085,973

Temperaturas  
Verão2  32C  Inverno2  18C

As 5 atrações principais 
1.  Ilha de Rottnest (reserva natural)
2.  Praia de Cottesloe
3.  Kings Park e Jardim Botânico
4.  Cidade de Fremantle
5.  Elizabeth Quay

Eventos principais
Kings Park Festival
Fringe World Festival
Margaret River Music e Food Festival

 Descubra as praias deslumbrantes do Oceano Índico
 Viva um estilo de vida atraente e acessível
 Desfrute do transporte público gratuito em torno do         

     centro da cidade 
 Inúmeras oportunidades para os estudantes estrangeiros          

     encontrarem trabalho em de meio período 
 Explore uma ampla variedade de festivais ao ar livre, com      

     comida e diversão

1http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3218.0.
2https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.
3https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/budgeting/australian-spending-habits.

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/regional-population/2018-19
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://moneysmart.gov.au/


Saiba mais em 
navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-perth

         
Courses are delivered by Navitas English  

Services Pty Ltd (ACN 002 069 730),  
CRICOS Provider 00289M. NAVE201020-1619 PER 1220_AW

Fale com nosso representante Navitas 
English e inscreva-se hoje mesmo!

Aluguel por semana
$280

Alimentação3

$122

Transporte3

$64

Lazer3

$83

Serviços3

$24

Despesas semanaisCâmpus de Perth

Número de salas de aula 13

Capacidade 442

Tamanho médio  
das turmas 14

Centro de Testes Navitas 
English no câmpus

Ônibus levam você ao câmpus 
em menos de 10 min 

Programa de experiências e 
atividades sociais Boomerang
navitasenglish.edu.au/boomerang

TAFE 
WA

A TAFE WA oferece mais de 130 cursos de alta qualidade 
nacionalmente reconhecidos para estudantes estrangeiros 
e acesso as principais Universidades de WA. Instalações 
modernas e experiência de treinamento prática.

Curtin 
College

Com mais de 10 anos de paixão acadêmica, o Curtin 
College é o seu caminho de acesso para um bacharelado 
na Curtin University, a maior universidade da Austrália 
Ocidental. O câmpus moderno e suas instalações são 
compartilhados pela faculdade e universidade, assim 
desde o primeiro dia você terá uma experiência de 
aprendizado real dentro da Universidade.

Curtin 
University

Com mais de 54 anos de experiência educacional, a Curtin 
é uma universidade global inovadora. A universidade está 
entre as 1% melhores universidades do mundo no ranking 
acadêmico de 2020.

ECU 
Edith Cowen 

University

Mais de 29 anos de ensino de qualidade, a ECU oferece 3 
oportunidades de ingresso por ano, sendo uma das 
melhores universidades em WA recebendo mais de 6.000 
estudantes estrangeiros a cada ano. A ECU ganhou pelo 
quinto ano consecutivo o prêmio de melhor qualidade de 
ensino dentre todas as 37 universidades da Austrália.

SAE

Com mais de 30 anos de ensino, a SAE define os padrões 
em termos de educação de mídia criativa, oferecendo a 
você o conhecimento e as ferramentas para criar a carreira 
dos seus sonhos. A SAE oferece desde Certificados até 
cursos de Pós-graduação em 7 áreas criativas em 6 câmpus 
na Austrália.

Sheridan 
Institute 

of Higher 
Education

Com mais de 5 anos de experiência educacional localizada 
em Perth CBD, oferecendo programas de graduação em 
Negócios, Humanidades e Ciências Sociais, Matemática, 
Ciências Físicas, Ciências da Vida e programas de 
pós-graduação em Negócios e Educação.

Southern 
Cross 

University 
(Perth campus)

Com mais de 27 anos de ensino e programas acadêmicos, 
rica em diversidade com 3 câmpus principais e 3 câmpus 
adjacentes, oferecendo uma ampla escolha de localidades 
de estudo.

ACAP 
Australian College 

of Applied 
Psychology

Mais de 35 anos de estudos profissionais e uma série de 
cursos, desde diploma até mestrado em pós-graduação, 
criminologia, psicologia e trabalho social em 6 câmpus na 
Austrália.

Murdoch 
University

Mais de 44 anos de ensino com o orgulho de ser 
reconhecida pelo impacto causado por seus formandos de 
livre pensamento, pesquisas transformadoras, câmpus 
inovador e avanços no setor — tanto na Austrália Ocidental 
quanto no resto do mundo.

Navitas English Perth
211 Newcastle Street

Northbridge WA 6003 Australia

Parceiros locais e programas Navitas English

Inglês  
Geral

Inglês  
acadêmico

Preparação 
 para o IELTS

Preparação para 
Cambridge

Tour pelo  
câmpus

Caminho do 
estudante

ESCANEIE OU CLIQUE NO CÓDIGO QR

https://www.youtube.com/channel/UCwrSIBxY2lGByovVNs4Qktg
http://navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-perth
http://www.navitasenglish.edu.au/services/boomerang/
https://www.facebook.com/NavitasEnglishPerth/
https://www.linkedin.com/company/navitasenglish
mailto:rafael.garutti%40navitas.com?subject=
https://www.instagram.com/navitasenglish/
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/
https://youtu.be/-6zBUjfDxzc



