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NOSSOS CURSOS E PROGRAMAS:
Inglês Geral
Curso preparatório – Cambridge FCE e CAE
Curso preparatório – IELTS
English Plus Surf/Yoga/Música/Mergulho
English Plus Atividades
Study tours
Programa Familia

Assistência em Português
Escreva para
brasil@bbels.com.au

bbels.com.au

info@bbels.com.au

ByronBayEnglishLanguageSchool

A família BBELS assiste a todos os estudantes nos seus próprios idiomas.
Cricos Provider 02219J

Esdute Inglês na Austrália

+61 2 6680 8253

bbels_australia

A BBELS é acreditada pelas seguintes organizações:



English School

A Escola

A Byron Bay English Language School é a primeira
Escola de Inglês de Byron Bay e desde sua fundação
em1998 teve a oportunidade de contribuir para o
aprendizado do Inglês para mais de milhares de
estudantes de diversos países. A missão da BBELS é
oferecer Cursos de Inglês de alta qualidade e aliar a
experiência educacional com opções de diversão e
integração multicultural.

Localização

O prédio da Escola é único e especial. Além das
14 salas equipadas com ar-condicionado e aparelho
multimídia, o estudante tem acesso aos 22
computadores com internet, lounge, duas varandas
grandes, o Café LaneWay, setor de de atividades &
recreação e outras áreas comuns para o convívio
social. Há internet Wi-Fi disponível em todo o prédio.

Byron Bay é considerada um dos melhores pontos turísticos da
Austrália. Situada a 168 km à sul de Brisbane e à 88km da Gold
Coast, é o ponto mais à leste da Austrália e o interessante formato
e posição da baía é uma das razões de sua popularidade. Uma
vasta floresta tropical encontrase com o Oceano Pacífico nas
diversas praias voltadas para o norte e sul do país. Golfinhos,
arraias, tartarugas e baleias vivem em abundância na área de
conservação marinha que abrange toda a região costeira de Byron.
Amantes da natureza ficarão deslumbrados com a abundância da rica vida marinha e da incrível flora
e fauna. As excelentes condições para a prática do surf fazem jus a fama de Byron Bay possuir as
melhores ondas do mundo.

Cursos Preparatórios Cambridge e IELTS

Byron Bay é cosmopolita, entretanto possui uma forte consciência de preservação do local. O estilo de
vidados moradores é cativante, além de ser uma cidade limpa, segura e muito bem localizada.

O resultado satisfatório nos exames de Cambridge proporciona o reconhecimento
internacional na língua inglesa direcionado ao mercado de trabalho.

Transporte

O IELTS é um certificado aceito internacionalmente e é utilizado a fim de avaliar a
proficiência em Inglês no âmbito acadêmico (Academic Module) ou para atender as
exigências relacionadas com imigração para a Austrália (General Training Module).

English Plus
A Escola fica localizada no
centro da cidade de Byron Bay.

Nesses programas os estudantes têm a oportunidade de adquirir uma nova habilidade, além do aprendizado
do Inglês, como surfe, mergulho, prática do yoga, skate, yoga para professores e música.

Estudo e trabalho

Estude, Trabalhe e Refresque – estude
Inglês, trabalhe durante o break e refresque
as suas habilidades no idioma após a sua
experiência de trabalho e viagem.
Surf and City – estude mínimo 8 semanas
na BBELS, surfe e trabalhe na costa norte de
Sydney durante seu break e complete o seu
curso nesta excitante cidade Australiana.

O desempenho ao longo do curso é monitorado pela
Diretora Acadêmica e o progresso para o nível acima
depende da performance em sala de aula.

Travel And Activity Desk
Alguns de nossos serviços incluem:
•
•
•
•
•

Ótimas atividades locais durante a semana
Atividades locais e excursões para fins de semana
Descontos para reservas de grupos
Balcão de viagens e serviço de reservas
Serviço de aluguel de bicicletas

Segunda-feira
8.45am - 10.15am

Nacionalidades

Estudantes de todo o mundo são bemvindos em nossa Escola! Nosso objetivo
é atrair o maior número de nacionalidades
diferentes para garantir um ambiente de
aprendizado multicultural.

- atividades em dupla/
grupos

Terça-feira

Quarta-feira

Gramática
- interrrogativas

Comunicação
- troca de informações
- interrogativas

Escuta e Compreensão
- aúdio
- ditado
- discussões

Leitura e interpretaç ão de textos
- cidades do mundo
- vocabulário

Quinta-feira

Sexta-feira

Gramática
- modos verbais
- tempos verbais

Comunicação
- dramatização
- situações práticas

Escrita
- dissertação
- pronomes relativos

Revisão da semana

Inglês na Internet
- salas de bate-papo
- pesquisas

Atividades Lúdicas
- ex. jogos de associação
de palavras

Intervalo
10.30am - 12.00pm

Temas de Linguagem
- ‘Likes and Dislikes’
- pesquisas / questionários
- discussões em grupo

Intervalo - Almoço
12.45pm - 2.15pm
3:00 pm - 4:30 pm

Estudos Australianos
- aspectos da cultura e
história

Inglês para Negócios
- currículos
- entrevistas de empregos

Excursão
- foco na comunidade e no
meio-ambiente

a bicicleta é o transporte mais utilizado.
Muitos estudantes simplesmente caminham até a Escola,
centro ou praias. Há também linhas de ônibus e táxis.

Em Byron Bay -

Acomodação

Residências estudantis – Uma boa opção para integração com os

alunos da Escola e interação com diferentes nacionalidades. As
casas ficam em sua maioria à 5 minutos de bicicleta da Escola,
centro e praias. Há opções de quartos individuais e compartidos e
as áreas comuns como sala, cozinha, lavanderia e jardim também
são divididas entre os moradores. Internet wi-fi disponível .

Casa de Família (Homestay) – É uma maneira de conhecer a rotina

e o estilo de vida de uma família Australiana. As famílias são
criteriosamente avaliadas e os estudantes são alocados de acordo
com seus estilos de vida, preferências e peculiariades.

Residência Estudantil

School Hostel – Na própria Escola, há 3 dormitórios onde os estudantes podem hospedar-se
temporariamente. As áreas comuns, como cozinha, lounge e banheiros são compartidas.

EXEMPLO DO CRONOGRAMA DO CURSO DE INGLÊS GERAL – NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Conversação

um de nossos representantes realiza o
serviço de transporte em carro privativo do aeroporto até a
sua acomodação em Byron Bay.
Desde o aeroporto -

O conteúdo dos cursos preparatórios consiste em atingir a proficiência em leitura e interpretação de texto,
escrita, compreensão e fluência e inclui constantes simulados sob as mesmas condições do exame real.

No primeiro dia de aula, os novos estudantes realizam
um exame para verificar o nível de Inglês inicial.
A programação deste dia é essencialmente informativa.
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Inglês Geral Integral & meio turno

Níveis: Elementar, Pré-intermediário, Intermediário, Intermediário-avançado, Avançado.

Seu curso de Inglês na BBELS

Na conclusão do curso, o aluno receberá um certificado
demonstrando o período de estudo, o tipo de curso e a
porcentagem da presença nas aulas.

Byron Bay

Objetiva atingir a comunicação fluente em
Inglês e desenvolver a pronúncia e
conversação, a compreensão, a
gramática, a leitura e a escrita de uma
maneira dinâmica e interativa.

A Escola fica em um grande sobrado, que antes
funcionava como um dos primeiros albergues de
Byron Bay. Alguns detalhes daquela arquitetura
foram conservados, o que faz do prédio um lugar
confortável, alegre e receptivo.

Conveniências

Programas

Atividades gratuitas organizadas pela escola

Aulas Eletivas do curso de Inglês Geral: Gramática, Pronúncia, estudos Australianos, Cinema, Vocabulário e Conversação.

Cultura

Depois do belo pôr-do-sol, a noite em Byron começa com estilo.
Como em muitos locais no país, os pubs são os mais populares. Há
música ao vivo grátis todos os dias da semana e outras opções como
conceituados restaurantes, cervejaria local, cinemas, casas noturnas,
festivais de música e as famosas festas da BBELS.
Além dos festivais de música que acontecem todo ano como o Blues
Fest e Splendour in the Grass, vale a pena destacar o Byron Bay Film
Festival e o Writers Festival . A presença constante de artistas de rua
encantam e trazem boas vibrações para o dia e a noite de Byron Bay.

