INFORMATIVO 2017
INGLÊS GERAL - PERÍODO INTEGRAL
As aulas focam a comunicação eficiente em Inglês. Os professores
utilizam textos atualizados, material online, áudio/DVD, jornais e
revistas, para desenvolver a leitura, escrita, pronúncia e
compreensão. Os alunos podem começar as aulas cada segundafeira, mais recomendamos as datas de inicio listadas abaixo para
garantir os melhores resultados acadêmicos.
Datas de início sugeridas: 3.1*, 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 22.5, 19.6,
17.7, 14.8, 11.9, 09.10, 6.11, 4.12 (3 semanas).
Horário: 9:00*-10:30, 11:00-12:30, 13:30-15:00
*De Outubro à Março, as aulas podem começar às 8:30 ou 9:30.
Carga Horária semanal – 22.5hrs
sendo 21hrs em sala-de-aula e 1.5hrs de estudo monitorado.
Duração: 2 a 48 semanas
Valor: $290/semana
Níveis: Elementar à Avançado
Promoção para Brasileiros
Estude 14 semanas e ganhe 2 semanas grátis + Free Job Club membership**
Estude 20 semanas e ganhe 4 semanas grátis + Free Job Club membership**
Matrícula gratuita para cursos com mas de 16 semanas de duração.
*promoção válida até Fevereiro 2017

**solicite mais informações

INGLÊS GERAL – MEIO PERÍODO
Horário: 9:00*- 10:30,11:00,12:30
*De Outubro à Março,as aulas podem começar às 8:30,9:30,13:00
Carga Horária semanal – 15hrs
Duração: 2 a 17 semanas
Valor: $260/semana
CURSO PREPARATÓRIO CAMBRIDGE FCE, CAE E CPE
O Certificado de Cambridge proporciona ao estudante o
reconhecimento internacional da língua Inglesa. O curso consiste
em aperfeiçoar a leitura, escrita, audição e conversação de acordo
com os parâmetros de avaliação do exame.
Máximo de alunos por sala de aula: 14 Período Integral - 22.5hrs
Valor do Curso: $295/semana
Material Didático: $180
Taxa do Exame: FCE $350
CAE $350 CPE $370
Duração: 12 semanas - Março e Setembro*
10 semanas - Janeiro (FCE+CAE)
10 semanas - CPE Janeiro
Datas de Início: 3.1*, 13.3, 4.9
Datas dos Exames: FCE: 10/3, 3/6, 28/11
CAE: 11/3, 3/6, 25/11 CPE: 11/3, 30/11
CURSO PREPARATÓRIO PARA O IELTS
O IELTS é um certificado aceito internacionalmente e avalia a
proficiência em Inglês no âmbito acadêmico (Academic Module) ou
para atender as exigências relacionadas com imigração para a
Austrália (General Training Module). Este curso, foca a leitura,
escrita, audição e conversação de acordo com os parâmetros do
Exame.
Período Integral - 22.5hrs
Máximo de alunos em sala de aula: 15
Material Didático: $180
Valor: $295/semana
Duração:12semanas/min 8 sem Nível:Intermédiário à Avançado
Datas de Início: 3/1*, 27/3, 19/6, 11/9
AULAS PARTICULARES
Aulas complementares que auxiliam no curso regular ou na
preparação para exames ou para outros fins.
1 hora - $100
5 horas - $500
10 horas - $900

STUDY – WORK – REFRESH
O estudante tem a opção de ter um break no meio do curso
Este break objetiva expor o aluno ao Inglês do dia-a-dia, seja em
situações de trabalho ou em viagens. No retorno às aulas o
estudante pode dedicar-se a um curso preparatório para IELTS ou
Cambridge
Duração: 16 semanas mínimo Valor: os mesmos do Inglês Geral
Solicite mais informações!
SURF AND CITY
Oportunidade de vivenciar duas cidades diferentes durante a sua
experiência de Intercâmbio.
O estudante se matricula na BBELS por no mínimo 8 semanas,
têem a opção de tirar um break de até 2 meses e depois finaliza o
curso em um de nossas escolas parceiras.
Duração: mínimo 16 semanas
Valor:mediante consulta
Solicite mais informações!
ENGLISH PLUS SURF
Os alunos estudam Inglês Geral pela manhã e participam das aulas
de surf à tarde. O curso de Surf também pode ser organizado para
os alunos dos cursos de período integral.
Learn to Surf: Início em toda primeira Segunda-feira do mês
Duração: 2 semanas, 4 x 2hrs aulas/semana
Valor: $860
English + Surfing 2: Início em toda Segunda-feira
Duração: 1 semana, 3 x 2 hrs aula
Valor: $430
O transporte, pranchas de surf, wetsuit/lycra e protetor solar são
fornecidos pela escola. Indicado para iniciantes no esporte.
INGLÊS + YOGA
Curso de Inglês período Integral combinado com 3x90mins de aulas
vespertinas de Yoga por semana ministradas pelo Byron Yoga
Center.
Valor: $350/semana
INGLÊS + MÚSICA
Estudantes combinam o curso do Inglês com 3x60mins de aulas
individuais de música.
Duração: 2 - 4 semanas.
Valor (2 semanas): $820
GRUPOS DE ESTUDOS E TEEN
Curso de Inglês Geral meio período e atividades no período da
tarde. As atividades são organizadas de acordo com o perfil e as
preferências de cada grupo e focam na vivência e conhecimento da
da cultura e do estilo de vida Australiano.
Duração: 2 - 4 semanas Valor:varia de acordo com a programação
INGLÊS + MERGULHO - SSI ou PADI Open Water
Curso de Inglês período integral e aulas de mergulho durante dois
fins de semana consecutivos (Sab e Dom às 8:00 e às 15:00).
Nível exigido: Pré-intermediário
Duração: 2 semanas
Valor: $ 1.080
INGLÊS + YOGA TEACHER TRAINING
Curso de Inglês período Integral seguido por um curso acreditado
para professores de Yoga na escola Byron Yoga Centre.
Valor: mediante consulta
JOB CLUB
Solicite mais informações

Valor: $300

TAXAS ADICIONAIS

*= inicio as terças-feiras porque segunda é feriado na Australia

Taxa de Matrícula: $230
Taxa de Material:
Até 4 semanas: $70
13 - 24 semanas: $200
À partir de 25 semanas: $240

5 - 12 semanas: $140
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ACOMODAÇÃO
CASA DE FAMILIA/HOMESTAY
Acomodação na casa de uma família Australiana. Esta opção é
excelente para praticar o Inglês e vivenciar o estilo de vida e a
rotina de um família Aussie.
Taxa de acomodação: $230
Individual meia-pensão
$270/semana
Noite extra: $39
Individual c/ café da manhã $220/semana
Noite extra: $32
Suíte Individual
$300/semana
Noite extra: $43
Duplo/Casal**
$210/semana
Noite extra: $32
Período de Festas
$60/pessoa
23/12 à 30/12/17
* Período mínimo de estadia: 2 semanas
** Disponivel somente para estudantes que viajam juntos
STUDENT HOUSES
Casas compartidas entre os estudantes da BBELS. Há quartos
individuais, duplos ou de casal. Inclui internet wi-fi, roupa de cama e
despesas com água e eletricidade.
Taxa de acomodação: $230 ($285 se combinado com Homestay).
Solteiro
$235 -275**/semana
Duplo compartido
$180/semana
Casal
$360/semana
Casal Suíte
$380/semana
Suíte Individual
$290-320**/semana
Deluxe Casal Suíte
$420/semana
Taxa de limpeza
$50(pagamento único)
Depósito (reembolsável no check-out) $300
*Período mínimo de estadia: 2 semanas.
**De 31/12/16 à 01/4/17 e a partir de 2/9/17
HOSTEL
Quartos compartidos localizados no prédio da Escola que alojam de
4 a 6 pessoas. Somente para alunos ou ex-estudantes da BBELS.
Valor: $32/noite ou $225/semana
QUARTOS PRIVATIVOS/APARTAMENTOS
Ou shared houses. São quartos duplos ou individuais em casas de
pessoas que moram em Byron Bay. As dependências comuns
(cozinha, lavanderia, etc) são compartidas. Esta opção está sujeita
à variação de preços conforme a temporada.
Taxa de acomodação: $230
Quarto individual $190 à $400/semana
Quarto Duplo
à partir de $170/pessoa/semana
MENORES DE 18 ANOS
Os pais deverão nomear um responsável pelo menor em Byron Bay
ou solicitar à BBELS o serviço de Guardianship.
Taxa de acomodação:$300
Taxa: $30/semana
TRASLADOS
Um de nossos representantes irá receber o estudante no aeroporto
e levá-lo de carro para Byron Bay.
1- Aeroporto Internacional de Brisbane: $250/pessoa (2horas) ou
$175 para dois estudantes
*$50 extra para translados de Brisbane entre 10pm e 6am.

2- Aeroporto de Coolangatta/Gold Coast - $130/pessoa (1hora)
3- Aeroporto de Ballina - $90/pessoa (25 minutos)
Para outras opções de Traslados – consulte Byron Easy Bus.

CUSTOS ADICIONAIS
Os custos das atividades extra-curriculares oferecidas pela BBELS
são complementares e não estão inclusos nos valores acima.
FERIADOS NA AUSTRÁLIA - 2017
1.1 * 2.1 * 26.1 * 14.4 * 17.4 * 25.4. * 12.6 * 7.8 * 2.10
Período de férias 22.12.17 até 2.1.18 (terça-feira)
BICICLETAS
Disponibilizamos o aluguel de bicicletas, inclusive capacetes e
cadeados à partir de $15 à $30/semana.
VISTO
Para 12 semanas ou menos de estudo, aplique para o Visto de
Turista. Para cursos acima de 13 semanas, o Visto de Estudante
deve ser solicitado. Este visto exige 80% de presença em classe e
permite o trabalho de até 20hrs/semanais.
Para mais informações consulte seu agente de viagem ou entre em
contato pelo e-mail brasil@bbels.com.au
SEGURO SAÚDE- OSHC (Overseas Student Health Cover)
Obrigatório para alunos que viajam para a Austrália com o Visto de
Estudante. O seguro sáude deve cubrir todo o período de estadia no
país.
Valor: $50/mês
Estudantes com outro tipo de visto devem providenciar um plano de
saúde internacional antes de chegar na Austrália.
COMO FAZER A MATRÍCULA NA BBELS
1) Preencha a ficha de matrícula online
3) Peça assistência quanto ao visto, passagem e acomodação.
brasil@bbels.com.au
2) Deposite o valor integral em nossa conta bancária (detalhes
abaixo). Consulte também opções de parcelamento.
Nome do correntista: Byron Bay English Language School
Nome do banco: Westpac Banking Corporation
Endereço: 73 Jonson St., Byron Bay, NSW 2481, Australia
Número BSB: 032-573
Número da conta: 116808
SWIFT: WPACAU2S
Para evitar o pagamento de taxa bancária, utilize os serviços da
empresa Pay To Study.
3) Assim que recebermos seu registro e o comprovante do
pagamento, enviaremos a COE (Confirmation of Enrolment) para os
aplicantes do visto de estudante. Este documento deverá ser
anexado junto ao restante da documentação para a solicitação do
visto.
4) Logo que possível, envie-nos os detalhes do seu vôo.
5) Todos os pagamentos e taxas cobrados devem ser efetuados à
Escola até 4 semanas antes do início do curso.
6) A escola enviará os detalhes da acomodação e traslado com 2
semanas antes da data de início do curso.
Os preços listados neste Informativo são em Dólares Australianos (AUD)

A BBELS reserva o direito de alterar datas, horários, programas e
valores sem aviso prévio.
Por favor leia atenciosamente os termos e condições da matrícula e
a Política de Reembolso localizados no formulário de matrícula
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