Estudar na Nova Zelândia
St Peter’s, Cambridge

Creativity.
Precision.
Collaboration.
Nurturing
talent in
Music, Dance
and Drama.

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL
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Localização
A St Peter’s está localizada na região do Waikato na Nova Zelândia. A escola está centralmente localizada, com
fácil aceso a destinos turísticos como Rotorua, Hobbiton e Taupo. O Aeroporto de Hamilton fica a escasos 15
minutos de carro da escola e oferece voos com destinos a ambas as Ilhas do Norte e do Sul da Nova Zelândia.
Auckland, onde está o Aeroporto Internacional, fica a menos de duas horas de carro.

From

To

Driving time

Auckland

Cambridge

1 hora 45 minutos

Rotorua

Cambridge

1 hora 5 minutos

Taupo

Cambridge

1 hora 40 minutos

Wellington

Cambridge

6 horas

Auckland

Cambridge

Rotorua
Taupo
Wellington
Christchurch

Queenstown

Um lugar para aprender
e crescer juntos

Bem-vindo...
Da Diretora do Campus
Sra. Julie Small
Nos sentimos escantados de saber que você tem
decidido saber mais da nossa escola. O que faz
a St. Peter’s, Cambridge especial são os nossos
alunos felizes e positivos que temos aqui, junto
com oportunidades infinitas. Você encontrará
uma excitante variedade de oportunidades para
aprender e muitas opções para se envolver. As
nossas instalações são de primeiro nível, e os nossos
funcionários estão dedicados a fazer os nossos alunos
pessoas bem sucedidas.
Na St Peter’s, temos recebido alunos internacionais

quando pegamos elas no aeroporto, até momento

de todas as partes do mundo nos últimos 25 anos.

que elas retornam ao seus países.

Nós oferecemos um ambiente de aprendizado
de classe mundial para Graus 7-13, instalações
top, professor especializados e um ambiente
aconchegante a acolhedor.
Fazer com que a criança se sinta feliz e
integrada na St. Peter’s é uma alta prioridade
para nós, e fazemos o que for preciso para ter certeza

Um forte senso de comunidade é parte do que nos
faz únicos. Como escola diária e de internato, a St.
Peter’s é um lar longe do lar para milhares de alunos,
sejam da região ou de outras partes do país ou do
mundo. A nossa familia mora no Campus nesta
comunidade, que também chamamos de lar.

que a sua criança esteja bem

Com a educação da St Peter’s, suas crianças podem

monitorada durante o tempo sob os nossos cuidados.

atingir as metas que elas ambicionarem.

Nós sabemos que a sua criança está
bem longe de amigos e familia e temos que
ter certeza que elas se sentem felizmente integradas
em seu novo ambiente.
Para ter certeza disso, nós temos uma equipe de

Eu espero receber a sua família na St Peter’s,
Cambridge.
Julie Small
Diretora do Campus

expertos disponíveis para cuidar das crianças desde
o momento que elas chegam na Nova Zelândia,

Lauree Fuller
Diretora de Estudantes Internacionais e
Reitora Internacional
P +64 07 827 9803
M + 64 027 554 3474
E lauree.fuller@stpeters.school.nz
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Bacharelado Internacional
O Diploma de Bacharelado Internacional
(IB) é uma qualificação altamente
reconhecida com uma filosofia de
educação integral concebida para producir
cidadãos com mentalidade global.
A St Peter’s se orgulha de ser a única escola da Ilha do
Norte em oferecer o IB.
A definição da missão do IB providencia uma visão
holística de longo prazo na educação centrada no
estudante. Arthur Broadhurst, o nosso fundador,
estava adiantado no tempo na época em que
desenvolveu os valores éticos de corpo, mente
e espírito – IB e a St. Peter’s, Cambridge foram
destinados para serem idênticos.
O Diploma IB é uma qualificação rigorosa de dois
anos que assegura que o estudante desenvolva uma
sólida plataforma acadêmica através de seis matérias
das áreas chaves do grupo acadêmico: Literatura,
aquisição de Linguagem, Indivíduos e Sociedades,
Ciências, Matemáticas e Artes.

Conheça o Steven,
Estudante do IB

Primeiramente, o IB oferece uma oportunidade
de aprendizado intercurricular. O IB permite aos
estudantes se conectarem com diferentes disciplinas
em Evaluações Internas, Redação Extendida, e
muito mais. Em segundo lugar, o IB não limita os
estudantes às áreas acadêmicas. Isso nos permite
expandir o nosso conhecimento além das matérias
que estudamos, aprendendo Teoría do Conhecimento

estudaria uma primeira língua, uma segunda língua,
cursos de matemáticas obrigatoriamente, e a escolha
de uma ciência experimental, uma ciência social e
um curso de arte (ou outra ciência experimental ou
social). No IB, os estudantes se concentram no estudo
mas não é limitado à área acadêmica. A Teoria do
Conhecimento explora como produzir conhecimento
e a validade do Conhecimento; CAS assegura que os
estudantes tenham uma vida balanceada e façam
contribuções à comunidade.

(TOK) e Criatividade, Atividade e Serviço (CAS), que

Além do NCEA, o IB é um curso que é bem

são características distintivas do IB. Em terceiro

reconhecido mundialmente. Como o diploma

lugar. o IB promove uma mentalidade global e a

certifica as competências dos estudantes,

consciência de perspectivas que são críticas para

perseverança e coragem perante os desafios, é

nós no futuro. Consegue isto medianto um curso

uma ferramenta muito útil na hora de entrar numa

obrigatório de uma segunda língua, assim como

universidade e estágio ou oportunidade de emprego.

também trazendo a temática para dentro das aulas.

Meu plano quando eu completar o diploma é entrar

Tendo uma meta para cultivar a educação integral,
o IB tem instruções estritas em quanto às escolhas
das matérias pelos estudantes. Um aluno IB típico
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no ensino superior, e eu acho que o IB tem me
preparado muito bem. Com esta qualificação eu
posso ir a quase qualquer país do mundo.”

NCEA
O Certificado Nacional de Metas
Educativas (NCEA) é uma qualificação
nacional para estudantes avançados
de segundo grau na Nova Zelândia. Os
exames internos e externos são realizados
pela Autoridade de Qualificações da Nova
Zelândia (NZQA).
Os cursos são desafios para as competências, em
todas as áreas do aprendizado. Os estudantes têm
enorme flexibilidade na escolha do curso e este é o
caminho que a maioria escolherá.
Os estudantes que seguem o caminho do NCEA na
St. Peter’s podem escolher dentre 20 – 30 opções
de matérias (dependendo do nível do ano); abrindo
o caminho para múltiplas oportunidades e infinitas
escolhas de carreiras.
Nossas taxas médias de aprovação para níveis 1,
2 e 3 do NCEA estão acima do 95 %, com muitos
estudantes recebendo reconhecimento de Mérito e
Excelência.

Conheça a Ing,

Estudante do NCEA
"Olâ, meu nome é Ing. Eu escolhi estudar NCEA por

Graduados recentes da St Peter’s estão matriculados

causa das oportunidades infinitas que oferece tanto

em numerosas universidades, incluindo

agora no presente quanto no meu caminho de

Universidades de Auckland e Otago na Nova

estudo futuro.

Zelândia, e Universidades de Princeton e Stanford nos
Estados Unidos.

A parte favorita de estudar NCEA é a liberdade
de escolha das matérias que o NCEA oferece. Ele
é um sistema que é bastante reconhecido e as
oportunidades após a escola são infinitas.
Eu espero adquirir competências como
pensamento crítico e criativo, já que eu acho que
estudar sob o NCEA dá aos estudantes o desafio de
comprometer o pensamento. Em vez de nos dar as
respostas, o NCEA força os estudantes a pensar de
maneira criativa e desenvolver uma mentalidade
aberta.
Este ano eu estou estudando Matemáticas, Inglês,
EAL, Moda, Geografia e Química. Minha matéria
favorita é Moda já que me permite mostrar minha
criatividade artística.
Meu plano pro futuro é usar as qualificações do
NCEA para ir pros Estados Unidos para ganhar uma
bolsa de estudo atlética completa.”
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37 hectares
de parques
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Internato
na St Peter’s
A St Peter’s é o lar de mais de 450 meninos e meninas durante o periodo de ensino.
Eles moram em oito casas de internato no campus da escola, quatro para meninos e
quatro para meninas.
Cada internato é administrado por um diretor e
uma governanta residente. Assistentes domésticos
(geralmente jovens profissionais, alunos do ensino
superior ou membros da equipe) e líderes estudantis
do internato ajudam na administração da casa. A
enfermeira da escola é consultada sobre questões de
saúde.
Juntos, esses grupos de pessoas proporcionam um
ambiente de “casa longe de casa” e garantem o

Refeições Saudáveis e Saborosas
Todas as refeições para nossos alunos são totalmente
servidas e projetadas para serem saborosas e
nutritivas. Oferecemos três refeições por día, sete
dias por semana. Frutas e lanches estão disponíveis
durante o dia para os alunos de internato.
Viagens de Fim de Semana
Cada pensão oferece passeios / atividades regulares

sucesso dos internatos.

de fim de semana para os nossos alunos. Nas sextas-

A Vida de Internato oferece

a Cambridge para comprar itens extras que possam

Conexão

precisar.

Os alunos das pensões têm a oportunidade

WI-FI gratis no Campus

de conviver com outras pessoas, compartilhar

Os alunos têm acesso a wi-fi gratuito nos internatos

experiências e criar memórias positivas com os
amigos.
Uso das Instalações
Os alunos que estão no local ou moram nas pensões
têm a oportunidade de usar as nossas instalações
esportivas e de lazer.
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feiras, um ônibus é fornecido para os alunos viajarem

e na escola. Isso ajuda nossos alunos a se manterem
conectados com seus amigos e familiares.

Artes
Performáticas
Na St Peter’s cultivamos e estimulamos a criatividade, compartilhamos a paixão,
ensinamos precisão e encourajamos a colaboração. Um espaço para atuar.
Artes Performáticas são uma boa parte do nosso

treinadores e tutores trazem providencia um valor

curriculum, começando como uma matéria essencial

adicional para o aprendizado do estudante e cria

nos níveis de Grau 7 e 8. A partir do Grau 9, os

uma ligação muito forte com programas de artes

estudantes podem escolher Música, Dança, Drama

performãticas regionais e nacionais.

e Teatro Musical como cursos opcionais, preparando
para o NCEA a partir do Grau 11.

O nosso programa de artes é inclusivo. Ele incorpora
estudantes que preferem clássico assim como

Nós oferecemos Música, Dança e Artes Teatrais para

também aqueles que gostam de formas musicais

os nossos alunos de Graus 12 e 13 do Bacharelado

contemporâneas, dança e drama. Ele mistura

Internacional (IB). Dentro da Faculdade de Artes

métodos tradicionais com nova tecnologia. Artes

Performáticas, os estudantes são encorajados a

performáticas permitem aos estudantes trabalharem

participar nas excitantes variedades de conjuntos

num rango de opções, tanto individual quanto em

musicais, dançarinos, produções e atividades

grupos. Os estimula a serem e darem o melhor de

oferecidas na St. Peter’s, vivenciar o prazer de atuar e

sim e aspirar por excelencia. Existem opções para

ganhar confiança com seus talentos.

cada um, desde instruções musicais individualizadas

Os nossos alunos participam com treinadores e
tutores igualmente talentosos, que os guiam e

a aulas de hip hop; do nosso festival Shakespeare a
nossa Academia de Teatro Musical.

inspiram em atividades co-curriculares em música,

Em todas as áreas da escola, os estudantes de Artes

dança e drama. Esses líderes são profissionais

Performáticas são incentivados a serem ambiciosos.

experientes e muitas vezes eles mesmos atuam. A

A St. Peter’s oferece uma única experiência em artes

experiência desses líderes no mundo real é muito

performáticas com caminhos diferenciados desde

valiosa para os estudantes. O network que os nossos

participação a profissionalismo, tudo acontecendo
nas nossas fantásticas instalações.
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Academia
Hípica
Os alunos de hipismo da St Peter’s passaram para os níveis Mundial, Grande Prêmio e
Campeonato Regional em Salto, Adestramento e Eventos.
Nosso Centro Equestre construido para este fim é um

•

Passeios de fazenda

excelente centro de treinamento e gerenciamento

•

Sala de aula de hipismo para estudos equinos

•

Serviços profissionais de veterinário, ferrador,

de cavalos com potreros equestres projetados
especificamente para a academia. Os alunos podem
trazer um cavalo para ficar na academia durante o
período escolar. Os alunos que competem no nivel
ESNZ National Series ou superior podem se inscrever

dentista, alimentação e nutrição.
O programa Equestre da St. Peter’s é projetado
para ajudar os alunos a definer e alcançar seus

para trazer um segundo cavalo a critério do Diretor.

objetivos de competição individuais em um ambiente

As instalações da academia oferecem:

papel ativo na gestão das instalaçõos hípicas na St.

•

Peter’s, construindo uma experiência inestimável

Arena de show jumping de 90m por 80m

orientado para a equipe. Os alunos deverão ter um

permanentemente dividida em três zonas para

para o futuro por meio de nossos quatro pilares

salto, grade e nivelado/arremetida.

•

Desenvolvimento do cavaleiro

•

Arena de adestramento de 70m por 30m

•

Equitação

•

Pista de trote para todos os climas

•

Comunidade

•

Uma área de prática de cross country

•

Caridade

•

40 potreros abertos

•

4 salas fechadas de arreios para acomodar até 40
cavaleiros residentes

•

Sala de Tapetes

•

36 potreros Gallagher de Gerenciamento Animal
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Academia
de Golfe
Muitos representantes da Nova Zelândia, jogadores de turnê e bolsistas de faculdade dos
Estados Unidos treinaram e se formaram na Academia de Golfe da St Peter’s.
Nós o expomos ao jogo de golfe de uma forma

O Golfe está disponível para jogadores de todos os

divertida e agradável – construindo sua confiança e

níveis, de inciantes a jugadores de alta performance:

melhorando suas habilidades em todos os aspectos

•

do jogo e ensinando bom espírito esportivo.

jogadores. Explore o golfe em um ambiente
divertido sob direção de um treinador.

A St Peter’s possui algumas das melhores instalações
de treinamento em todos os climas do país, incluindo

•

tecnologías especializadas para análise de swing.

Os fundamentos do swing completo

•

Os quatro elementos do jogo curto

•

Estratégia do jogo

•

Etiqueta no Golfe

•

Regras do Golfe

•

Condicionamento físico.

O Programa Participativo também é para
iniciantes, melhorando todos os aspectos da técnica
e da estratégia do curso. As sessões regulares de

O que você aprenderá:
•

Os times da Escola de Golfe são para novos

coaching em grupo são complementadas por
sessões de coaching individuais.
•

O Programa Developer é para jugadores que
estabeleceram as habilidades básicas e têm
potencial para continuar melhorando. Os jugadores
têm sessões regulares de coaching e coaching em
curso.

•

Nosso Programa Performance é para jogadores
que desejam ser jugadores representativos. Os
jogadores têm sessões de treinamento invidual e
extenso treinamento em curso.

•

Nosso Programa Elite é personalizado, atendendo
principalmente a jugadores de alto desempenho
com requisitos específicos.
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Academia de
Ciclismo
Se você é um ciclista ou gostaria de tentar, a St. Peter’s é a mehor escola de ciclismo.
Nossa Academia de Ciclismo está localizada ao lado do Avantidrome – o Centro Nacional
de Excelência em Ciclismo.
Com acesso a essas instalações de classe mundial

•

O Development Squad é um time de ciclismo de

e ao CyclingNZ no local, você tem oportunidades

estrada e pista que pode competir em noites de

incomparáveis de aprender ou se destacar em estilos

clubes, eventos regionais e nacionais. Os pilotos

de road, track e mountain bike.

participan de várias sessões de treinamento por

Ciclismo é para todos, desde iniciantes a alta
performance:
•

Graus 7–8: uma introdução ao ciclismo em grupo
em estradas tranquilas, ciclismo em pista no
velódromo e mountain bike.

•

Nosso Mountain Bike Squad aprende habilidades
em trilhas locais.

semana, recebendo um alto nível de coaching.
Os ciclistas se beneficiam dos treinamentos no
Avantidrome e das equipes especializadas de
contra-relógio.
Nossa Academia é para atletas de alta performance
em estrada e pista – é altamente intenso com maior
ênfase em treinamento de força e condicionamento
físico na academia. Os ciclistas treinam no
Avantidrome, competindo em competições regionais
e nacionais.

10 | ST PETER'S, CAMBRIDGE, NOVA ZELÂNDIA

Academia de
Remo
Um recorde notável de sucesso, o treinamento na casa do Remo NZ e os programas
adaptados para desenvolver talentos são as cartas destacadas do remo na St Peter’s.
Dedicação, automotivação e ambição são a culura

•

Desenvolvimento/Senior Novatos Squad é

do nosso time. É o que torna a St. Peter’s uma

para remadores experientes U16 e para novos

das melhores escolas de remo da Nova Zelândia,

remadores nas faixas etárias U17/18 . Nós focamos

produzindo representantes nacionais e ganhando

no desenvolvimento da técnica do remo e da

títulos escolares nacionais regularmente. Então, se é

preparação física e da força, ao mesmo tempo que

isso que o motiva, por que não se inscrever?

desenvolvemos a cultura do plantel.

O remo é para todos, desde iniciantes a alta
performance:

•

Alta Performance/Seniors Squad é para remadores
experientes Sub17/Sub18. Continuamos a
desenvolver excelência em habilidade técnica

•

Remos para Graus 7° e 8°, ensina o básico do remo.

•

O programa Aprenda a Remar é oferecido no

Nossos remadores de alta performance ganham

primeiro período dos graus 9° a 12°. No grau 9°

experiência também em pequeños botes. A

PE, você pode participar de um programa para

Seleção compete em regatas regionais e nacionais

desenvolver habilidades básicas no ginásio e na

e os remadores podem tentar para times

água.

representativos

•

e treinamento de fortalecimento no ginásio.

A Seleção Juvenil de Novatos destina-se a
novos remadores nas categorias Sub-15 e Sub16, desenvolvendo técnicas básicas e níveis de
preparação física.
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Matérias
Oferecidas
Oferecemos uma ampla gama de matérias para atender às diferentes necessidades e
intereses dos nossos alunos.
Grau 9

Grau 10

Grau 11

Inglês

Inglês

Matemáticas

Matemáticas
Matemáticas NCEA Nível 1

Inglês
Inglês Avançado
Estudos de Média

Ciência
Agricultura e Horticultura

Ciência
Agricultura e Horticultura

Matemáticas e Finanças
Matemáticas e Estatísticas

Estudos Sociais

Estudos Sociais

Ciência Agricultura e
Ciência de Horticultura (Endossada)
Agricultura e
Ciência de Horticultura (Interna)
Biologia
Biologia Avançada Química
Química Avançada Física
Física Avançada

Estudos de Empreendimento

Estudos Comerciais

Geografia
Historia

Línguas entre:
Chinês
Francês
Japonês
Spanish
Te Reo Māori

Línguas entre:
Chinês
Francês
Japonês
Spanish
Te Reo
Māori

Contabilidade
Business
Comércio
Economia

Inglês como língua adicional (EAL)

Inglês como língua adicional (EAL)

Chinês
Francês
Japonês
Espanhol*
Te Reo Māori

Arte

Arte

Dança
Drama
Music
Teatro Musical

Dança
Drama
Music

Design e Comunicação Visual Técnica
Digital
Digital Tech - Estudos de informática
Design de Moda
Alimentação e Nutrição
Technologia – Design de Produto
Madeira
Technologia- Design de Produto Metal

Digital Tech - Estudos de informática
Design e Comunicação Visual Design
de Moda
Alimentação e Nutrição
Technologia – Design de Produto
Madeira
Technologia- Design de Produto Metal

Educação Física e Saúde
Estudos de Equinos

Educação Física e Saúde
Estudos de Equinos

Academia Geral de Esportes Academias Academia Geral de Esportes
Academias Esportivas Júnior
Esportivas Júnior
12Educação
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Religiosa
Educação Religiosa

Level 1 NCEA

Inglês como língua adicional (EAL)

Matérias
continuação

STUDENTS SELECT TO FOLLOW THE NCEA OR INTERNATIONAL BACCALAUREATE PATHWAY

Estudantes Seniors escolhem um de dois caminhos: o NCEA ou o Diploma de
Bacharelado Internacional (IB).
Grau 12

Grau 13

Bacharelado Internacional

Nível 2 NCEA

Nível 3 NCEA
(NZQA Scholarship)

Grau 12 and
13 IB Diploma
(NZQA Scholarship)

Inglês
Inglês Avançado
Media Studies

GRUPO 1:
Língua e Literatura A
Literatura Inglesa A
Literatura de língua materna
autodidata

Inglês - Literatura
Inglês - Estudos
Visuales de Média

Grupo 2:
Aquisição de idiomas
Francês B
Japonês B
Espanhol ab initio
Espanhol B
Chinês B

Matemática - Cálculo
Matemática - Cálculo
Matemática - Estatísticas
Matemática - Estatísticas
Matemática - Matemática and Finanças Matemática - Estatísticas Internas

Ciência da Agricultura e Horticultura
Biologia
Química
Física

Ciência da Agricultura e Horticultura
Biologia
Química
Física

Grupo 3:
Indivíduos e Sociedades
Negócios e Administração
Economia
Geografia
História

Estudos
Clássicos
Geografia
História

Estudos
Clássicos
Geografia
História

Estudos de Turismo*

Estudos de Turismo *

Grupo 4:
Ciências Experimentais
Biologia
Química
Física
Ciência Informática

Agribusiness
Contabilidade
Estudos
Comerciais
Economia

Contabilidade
Agronegócio
Gestão de negócios
Business and Entrepreneurial Studies
Economia

Grupo 5: Matemática
Análise e Abordagem
Aplicação e Interpretação

Chinês
Francês
Japonês
Te Reo Māori

Francês
Japonês
Te Reo Māori

Grupo 6: As Artes*
Dança
Estudos cinematográficos
Música
Artes Teatrais
Artes Visuais
Interdisciplinary Courses
Environmental Systems and Societies

Inglês como língua adicional (EAL)

Inglês como língua adicional (EAL)

REQUISITOS ESSENCIAIS
Além disso, todos os IB estudantes são
obrigados a completar:
• Teoria do Conhecimento
• Ensaio prolongado
• Creatividade, Atividade, Serviço (CAS)
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INTERNATIONAL

WEBSITE HOMEPAGE

APPLY

ACCOMMODATION

STUDY

INTERNATIONAL FEES

PERFORMING ARTS

www.internationalstudents.stpeters.school.nz
study@stpeters.school.nz

SPORTS

