
Por que estudar no Colégio Trinity Católica? 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS: Há 30 anos que o Colégio Trinity Católica está em primeiro lugar na   
escolha de estudantes internacionais. Alunos que escolhem estudar no Colégio Trinity Católica                            
são independentes em suas escolhas e decidiram explorar um destino menos conhecido em troca 
de uma experiência ímpar. 

O Colégio Trinity Católica é uma moderna escola Católica de educação mista no coração da cidade.           
Nós oferecemos disciplinas acadêmicas e práticas onde você pode combinar ciências com artes ou         
construção com informática. Durante seus estudos no Colégio Trinity Católica você também terá a         
oportunidade de participar de passeios de esqui, acampamentos, baile anual e apresentações         
de teatro, dentre alguns exemplos. 

 

INSTALAÇÕES: Salas de aulas modernas e espaçosas com estrutura para Matemática, Ciências    
Sociais, Línguas, Arte, Design, Tecnologia e ESOL; Bloco de Ciências com laboratórios especializados; 
casa de música com salas de prática individuais e comodidades de última geração para composição 
de músicas; auditório; academia completa com sala de musculação, tênis e quadras de netball. 

 

ACOMODAÇÃO: Você mora na casa de uma família Neozelandesa cuidadosamente escolhida, com 
um quarto mobiliado só para você. A acomodação em casa de família é uma ótima maneira de 
conhecer Neozelandeses simpáticos, desenvolver seu Inglês e conhecer de perto o estilo de vida e 
cultura da Nova Zelândia. Nosso coordenador do programa de acomodação em casa de família está 
disponível 24 horas por dia e as famílias selecionadas são monitoradas constantemente para      
garantir que você tenha uma experiência positiva. 

 

OPORTUNIDADES EXTRA CURRICULARES DISPONÍVEIS: Cultural: coral, grupos a capela, bandas,        
conjunto de jazz, orquestra, bandas de rock, oratória e teatro, com produções anuais. Aulas de   
música  na maioria dos instrumentos. Esportes: rugby, futebol, squash, curling, esqui, hóquei no    
gelo, basquete, badminton, vôlei, críquete, golfe, remo, natação, tênis, basquete, atletismo e outros  
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   Porque estudar em Dunedin, Nova Zelândia? 

INGLÊS COMO PRIMEIRA LÍNGUA: Os primeiros colonizadores Europeus da Nova Zelândia 
vieram da Inglaterra, Escócia e Irlanda por volta de 1800, portanto, Inglês é a principal língua da 
Nova Zelândia. O Colégio Trinity Católica possui um programa especializado no aprendizado da 
língua Inglesa, o ESOL (Inglês para falantes de outros idiomas), onde ensinamos nossos alunos a 
se  comunicarem com mais confiança e agilidade em Inglês. 

MULTICULTURAL: A Nova Zelândia possui uma sociedade multicultural dinâmica e harmoniosa. 
Os Neozelandeses, conhecidos como Kiwis, são amistosos e agradáveis. Na Nova Zelândia,        
estudantes internacionais são muito bem-vindos e você se sentirá bem recebido e acolhido. 

 

SEGURA E MODERNA: A Nova Zelândia tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, as pessoas   
são tranquilas e o país é um dos lugares mais seguros da terra. Nós temos condições de vida de alta 
qualidade e moderna. A criminalidade na Nova Zelândia é baixa comparada com os Estados Unidos 
e Europa e o Governo da Nova Zelândia é extremamente estável. Os kiwis se interessam pela vida 
no exterior e são super receptivos a novas culturas. 

 

O CLIMA: A Nova Zelândia apresenta climas temperados durante todo o ano. Você pode nadar nas 
praias durante o verão e esquiar nas montanhas durante o inverno. Contudo, não sofremos com 
os dois extremos de muito gelo e neve ou um calor sufocante. 

 

DUNEDIN é uma cidade moderna em crescimento, sem problemas de estacionamento ou           
engarrafamento no trânsito. A vida diária é energética, positiva e otimista. Um lugar onde estilo de 
vida vem em primeiro lugar, com uma natureza belíssima por perto. 

 

Com uma grande variedade musical, entretenimento ao vivo e festivais, sempre há um jeito para se 
divertir, enquanto inúmeros cafés,           
restaurantes e shoppings proporcionam 
um cenário vibrante  para o dia-a-dia. 

 

Onde esportes, lazer, artes e vida ao ar livre 
oferecem infinitas opções de eventos e   
diversão – será que você consegue 
acompanhar? 
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