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nacionalidades 
de estudantes

Sua melhor escola de inglês na Austrália fundada em 1981 e 
reconhecida pelo governo Australiano, a Navitas English é uma 
das maiores redes de escolas de inglês da Austrália e parte da 
Navitas Group, uma instituição líder em educação global que 
oferece um ensino de qualidade.
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Suas escolas  
Existem dois ótimos locais para escolher, cada um 
oferecendo uma experiência, oportunidade e 
aventura diferentes para você aproveitar.

Ficha 
técnica de 
PerthExcursão 

pelo campus

Aproveite um voo grátis na Austrália
Nosso programa Airlink oferece a você um voo 
grátis entre as duas escolas no Navitas Rede 
inglesa, ajudando você a aproveitar mais do 
nosso belo país durante a sua estadia.  
 
Para receber um voo gratuito de ida entre 
nossas escolas australianas, estude em menos 
17 semanas conosco, com quatro semanas em 
a primeira escola.

Perth,  
Western Australia 
Localizado em um bairro multicultural chamado Northbridge, a 
apenas 10 minutos a pé do centro da cidade e da Estação 
Ferroviária com transporte gratuito de Perth praticamente na 
porta da escola.

Capacidade 442  |  Salas de aula 13  |  Média de estudantes por classe 14

Sala de mídia  |  Lounge do estudante  |  Laboratório de 
informática  |  Terraço externo  |  Centro de Testes Navitas English

Perth
Um dos estados 
mais acessíveis  

conomicamente 
com praias 
belíssimas. 
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http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Perth-Portuguese.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l79lQlxwCtg&feature=youtu.be


Ficha 
técnica de 
SydneyESCANEIE OU CLIQUE NO CÓDIGO QR 

Termos e condições do Airlink

Excursão 
pelo campus

A jornada com a Navitas English é poderosa, fazendo 
parte de um sonho australiano com alcance global. 

Suas ambições, metas e desafios começarão 
imediatamente conosco.

Ficha técnica de, 
Sydney 
Localizado do outro lado do Hyde Park no coração de Sydney, 
perto de lojas e restaurantes, com as estações ferroviárias Town 
Hall e Museum a 5 minutos a pé. O campus também é a casa da 
Australian College of Applied Professions, da La Trobe e Western 
Sydney University.

Capacidade 600  |  Salas de aula 17  |  Média de estudantes por classe 14

Biblioteca  |  Centro de recursos  |  Lounge do estudante  |  
Laboratório de informática  |  Cozinha  |  Tênis de mesa  |  Centro 
de testes Navitas English

Sydney Hyde Park
Fantástica cidade na beira 
da baía com excelentes 
oportunidades de emprego 
e alto estilo de vida.
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https://youtu.be/VDmxWrszgSk
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Sydney-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/services/student-benefits/airlink/


Seu Curso + Suas Opções    
Nós temos quatro cursos principais para ajudar você em sua jornada 
de autoconhecimento, autodesenvolvimento e capacitação.   
Cada curso desafiará e auxiliará você no seu caminho em direção 
ao ensino futuro e desenvolverá habilidades de busca de emprego 
e desenvolvimento profissional junto a um espírito de aventura.

08.10 - 14.00

08.10 - 14.00

11.30 - 17.05

11.30 - 17.05

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

      Inglês 
      Básico
Desenvolva sua confiança e habilidades no inglês para usar no seu dia a dia. 
Você desenvolverá habilidades para auxiliar suas perspectivas de trabalho no 
mundo real, dando a você confiança para viver e falar inglês com facilidade 
com pessoas que possuem inglês como primeira língua. 

Níveis - Elementar ao Avançado começando toda segunda-feira através do 
teste de colocação feito no primeiro dia de aula. 

      Inglês 
    Acadêmico
Ajudará você a desenvolver as habilidades que você precisa para cursar de 
forma confiante e eficaz uma universidade ou um curso vocacional na Austrália.  
Você aprenderá como planejar e redigir tarefas, estruturar relatórios e expressar 
suas ideias claramente em apresentações públicas.  Bem como fornecer entrada 
direta a diversas universidades e TAFEs, os cursos de Inglês Acadêmico 
proporcionam um aprendizado real sobre a cultura, expectativas e requisitos do 
ensino superior na Austrália.

Níveis - Intermediário ao Avançado.  Intakes específicos ao longo do ano.

Teste de entrada - Teste da Navitas English ou IELTS ou TOEFL ou Versant ou 
PTE-Acadêmico ou HKDSE. 

CRICOS COURSE CODES: (General English  - 0101937) (Academic English 1 - 111367A Academic English 2 - 111368M, Academic English 3 - 109382J, Academic English 4 
- 109383H) (Cambridge Preparation B1 Preliminary - 030816M, Cambridge Preparation B2 First - 030815A, Cambridge Preparation C1 Advanced - 030817K, Cambridge 
Preparation C2 Proficiency - 030818J) (IELTS Preparation - 093053F). Disclaimer - Timetables, course and options are subject to campus location and change.  
All courses are open to student, working holiday and visitor visa holders.
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http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Portuguese.pdf
https://youtu.be/IwUy7dA8yfE
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Portuguese.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qJ76_gtmGNw&feature=youtu.be


Buscador de cursos, resultados 
de aprendizado e exemplos de 
aula e conteúdo

Calendário de cursos 

Evolução e sucesso são fundamentais – você terá uma reunião 
individual semanal com seu professor para rever seu progresso e 

receber a orientação para alcançar seu potencial máximo.

08.10 - 14.00

08.10 - 14.00

11.30 - 17.05

11.30 - 17.05

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

Preparação
IELTS

Melhore suas habilidades e aprenda as estratégias e técnicas de teste que você precisa 
para atingir sua melhor pontuação no IELTS.   Nosso curso de IELTS irá desenvolver e 

melhorar todas as habilidades necessárias, como escrever redações bem estruturados 
e expressar ideias de forma clara e eficaz ao falar.   A prática regular de simulados do 

IELTS e as orientações esporádicas proporcionarão a você a confiança necessária para 
fazer o teste oficial.   O IELTS é reconhecido globalmente e permite que nossos alunos 

alcancem seus objetivos e sonhos, desde o ingresso na universidade, avanço na 
carreira professional e para fins de migração.   

Níveis - intermediário ao avançado começando todas as segundas-feiras.

Teste de entrada - Pré-teste da Navitas English ou teste oficial do IELTS.

Preparação
Cambridge

Nossos cursos preparatórios para Cambridge aceleram o desenvolvimento das suas 
habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva e conversação e fornecem uma base 

sólida tanto na precisão gramatical quanto na extensão do seu vocabulário.   Ao fornecer 
estratégias e técnicas claras de exame com prática regular de exame e apoio individual do 

professor, você desenvolverá habilidades de estudo para o resto da vida e terá a melhor 
chance de ser bem-sucedido com notas altas no exame oficial de Cambridge.   

Níveis - B1 preliminar, B2 primeiro, C1 avançado, C2 proficiente – intakes específicos ao 
longo do ano. 

Teste de entrada - pré-teste Navitas English Cambridge, IELTS ou exame Cambridge. 
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/course-calendar/
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Portuguese.pdf
https://youtu.be/glIQPTQ9RMU
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Portuguese.pdf
https://youtu.be/vpl_mquBuJA


Serviços ao estudante

Seu Curso + Suas Opções    
myStudy é um programa de aprendizado individual para os estudante 
diurnos e foi estruturado para apoiar seus estudos e focar em 
habilidades específicas e prioridades pessoais para sua progressão 
e desenvolvimento futuro. myStudy significa uma série de eletivas 
que foram desenvolvidas para lhe fornecer acesso durante 1 
hora por dia a atividade adicional e trabalho em equipe.

Turma de
Mestrado

Preparação
Cambridge

Essenciais
Falar e Ouvir

Essenciais
Leitura e
RedaçãoMaster

Class
Inglês

Acadêmico

Descontos de 
estudante –

academia e viagem

Técnicas de
suporte de

trabalho

Suporte
emergencial 24h

Serviço de
transfer no
aeroporto

Master
Class

Preparação
IELTS

Aulas
Pop-Up

Habilidades
de Exame
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Visão geral das  
eletivas 
myStudy

As eletivas são projetadas para complementar o que você estuda em 
sala de aula e também permite que você siga seus interesses em uma 
ampla gama de tópicos enquanto estuda na Navitas English. No Dia 1 

de seus estudos conosco você aprenderá sobre as eletivas do 
myStudy e como elas podem ajudar na seu aprendizado.  Seu 

professor dará a você a programação do myStudy em sala de aula e 
recomendará quais eletivas são melhores para você participar de 

acordo com seu progresso individual em sala de aula.

As eletivas podem estar sujeitas a mudanças e os estudantes podem acessar o myStudy o dia todo, 
sujeito às permissões da tabela de horários
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Essenciais
Falar e Ouvir

Essenciais
Pronúncia

Essenciais
Leitura e
Redação Comunicações

de Negócios  
+ Cultura

Progressão e
Desenvolvimento

Acomodação -
independente ou

em casa de família

Programa de
atividades

Boomerang

Serviço de
carreira para

menores de 18
Serviços da

Navitas English

Habilidades
de Exame

http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-myStudy-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/services/


Apenas para fins ilustrativos podendo haver mudanças nos requisitos de entrada
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Caminho para futura educação e 
nossos parceiros educacionais
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CANDIDATE-SE   
Se você não tem uma pontuação de 
IELTS, você pode fazer nosso teste de 
entrada dentro do país que você vive. 

ESTUDE   
Concluir com sucesso um curso de Inglês 
Acadêmico é a maneira mais fácil de 
atender aos requisitos do idioma inglês 
de nossos parceiros. 

ESCOLHA  
 Crie um plano de estudos de inglês 
e estudos adicionais flexível. Com o 
resultado de seu Inglês Acadêmico você 
pode articular mais de 70 entradas 
diretas na Austrália. 

CAMINHO  
 Comece seus estudos adicionais com um 
de nossos parceiros após concluir com 
sucesso o Inglês Acadêmico 2 ou 3 ou 4.

A Navitas English possui mais de 70 acordos de entradas diretas com 
universidades, faculdades e TAFEs na Austrália, proporcionando ingresso 

em cursos de certificados, diplomas, bacharelados e mestrados. O seu 
caminho é único e nossa equipe de especialistas em Admissão aconselhará 

você com o plano de estudo visando alcançar seus objetivos de 
aprendizado e acesso ao seu futuro.

9

Veja uma lista 
completa de TODOS 
os nossos convênios 
educacionais

http://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/


Inglês Básico
• Não há nível mínimo
• Se você for um iniciante (abaixo de CEFR A1) entre em 

contato conosco para obter orientações de estudo.

Inglês Acadêmico 1 (IELTS 4.5 – 5.0)
• Aprovação no teste de entrada para o Inglês Acadêmico 

Navitas
• IELTS Acadêmico:  4.5 no geral (escrita 4.5, outras faixas 4.0)
• Pearson PTE Acadêmico: 30 (escrita 30, outras habilidades 24)
• TOEFL iBT: 32 (escrita 12)
• Versant: 37 (escrita 37, outras habilidades 32)

Inglês Acadêmico 2 (IELTS 5.0 – 5.5)
• Conclusão bem-sucedida do Inglês Acadêmico 1
• IELTS Acadêmico: 5.0 no geral (escrita 5.0, outras faixas 4.5)
• Pearson PTE Acadêmico: 36 (escrita 36, outras habilidades 30)
• TOEFL iBT: 35 (escrita 14)
• Versant: 41 (escrita 41, outras habilidades 37)
• HKDSE nível 2 

Inglês Acadêmico 3 (IELTS 5.5 – 6.0)
• Conclusão bem-sucedida do Inglês Acadêmico 2
• IELTS Acadêmico: 5.5 (escrita 5.5, outras faixas 5.0)
• Pearson PTE Acadêmico: 42 (escrita 42, outras habilidades 36)
• TOEFL iBT: 46 (escrita 18)
• Versant: 46 (escrita 46, outras habilidades 41)
• HKDSE nível 3

Inglês Acadêmico 4 (IELTS 6.0 – 7.5)
• Conclusão bem-sucedida do Inglês Acadêmico 3 
• IELTS Acadêmico: 6.0 (escrita 6.0, outras faixas 5.5)
• Pearson PTE Acadêmico: 50 (escrita 50, outras habilidades 42)
• TOEFL iBT: 60 (escrita 21)
• Versant: 51 (escrita 51, outras habilidades 46)
• HKDSE nível 4

Requisitos de entrada
Para garantir que sua turma seja adequada para seu nível de inglês, no seu primeiro 
dia na Navitas English você fará um pequeno teste antes de entrar em sala de aula.  
Alguns cursos requerem um nível mínimo de inglês para ingresso:

Saiba   
mais

Preparação IELTS
• Aprovação no teste de colocação da Navitas IELTS
• IELTS 5.0 

Preparação Cambridge 
B1 Preliminar
• Aprovação no teste de colocação da Navitas  Cambridge
• IELTS 4.0 ou Escala de Inglês Cambridge 130

Preparação Cambridge 
B2 Primeiro
• Aprovação no teste de colocação da Navitas Cambridge
• IELTS 5.0 ou Escala de Inglês Cambridge 150

Preparação Cambridge 
C1 Avançado
• Aprovação no teste de colocação da Navitas Cambridge
• IELTS 6.0 ou Escala de Inglês Cambridge 170

Preparação Cambridge 
C2 Proficiência
• Aprovação no teste de colocação da Navitas Cambridge
• IELTS 7.0 ou Escala de Inglês Cambridge 190
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/english-levels/
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Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), 
CRICOS Provider Code 00289M. The information contained in this brochure is 
correct at the time of publication, however, Navitas English reserves the right 
to alter, amend or delete details at any time without notice. 
This brochure is provided free of charge. Printed January 2023
NAVE221216-0837 0123_PORT

Escritório sede
Level 3, 255 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000 Australia
T +61 2 8246 6800
E english@navitas.com

Perth
211 Newcastle Street
Northbridge WA 6003 Australia
T +61 8 6330 1600

Sydney Hyde Park
Level 3, 255 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000 Australia
T +61 2 8246 6800

http://www.navitasenglish.edu.au

