
 
 
 

 
 
 
O Lynfield College é uma faculdade muito respeitada, com um excelente 
histórico acadêmico. Recebe alunos internacionais há mais de trinta anos e tem 
uma sólida reputação como principal educadora de estudantes estrangeiros 
pagantes. 
 
O Lynfield College é uma escola moderna, mista e de ensino público secundário, 
localizada em um bairro residencial no centro-oeste de Auckland, a cerca de 
vinte minutos do Aeroporto Internacional e da área comercial central.  
 
A escola tem 1.900 alunos matriculados, incluindo cerca de 100 alunos 
internacionais de todas as partes do mundo.  
 
O Lynfield College espera elevados padrões de conduta e diligência dos alunos, 
e os excelentes resultados consistentemente alcançados nas qualificações 
nacionais, exames especiais e competições acadêmicas são prova disso. Os 
alunos podem escolher os cursos a partir de uma ampla variedade de disciplinas 
credenciadas pela Autoridade de Qualificação da Nova Zelândia (NZQA), 
ministrados por professores extremamente qualificados, registrados e 
dedicados; além disso, os alunos podem obter qualificações reconhecidas 
dentro e fora do país. Há também muitas oportunidades para os alunos 
participarem de diversos esportes e atividades artísticas culturais.   
 
Um ponto forte do Lynfield College é seu grande Departamento de ESOL (Inglês 
como Segunda Língua). Professores altamente qualificados e experientes 
oferecem ensino e apoio de ESOL em todos os níveis. Por um lado, as aulas de 
fundamentação oferecem aos alunos a oportunidade de desenvolver suas 
habilidades no idioma inglês e, por outro, as outras aulas permitem aos alunos 
adquirir as qualificações necessárias no idioma inglês para ingressar em 
universidades e instituições de ensino superior tanto na Nova Zelândia como no 
exterior. 
 
A escola administra seu próprio programa de hospedagem em casa de família. 
Os alunos são hospedados por famílias neozelandesas cuidadosamente 
selecionadas que vivem em uma área de fácil acesso à escola. Acomodação com 
pensão completa, acompanhamento contínuo incluindo acesso a uma linha de 
telefone de suporte 24 horas da escola. 
 
O Lynfield College está empenhado em garantir que todos os alunos 
estrangeiros tenham uma experiência gratificante, tanto dentro como fora da 
escola. Para obter mais informações sobre como se tornar um aluno do Lynfield 
College, contate-nos 
 
E-mail: international@lynfield.school.nz 
Website: www.lynfield.school.nz 
 
 



191 White Swan Road, Mt Roskill, Auckland 1041, New Zealand. Telephone {09) 627 0600, www.lynfield.school.nz 

 
 


