Rangiora High School‐ Orgulho do nosso passado: Foco no nosso futuro
Rangiora High School foi fundada em 1884. Com mais de 125 anos de tradição em excelência
acadêmica e esportiva, é uma escola co‐educacional governamental, com 1700 alunos
matriculados. É uma grande escola “estilo urbano” em um seguro ambiente rural.
Localização e Instalações:
Rangiora High School localiza‐se na cidade de Rangiora, a apenas 30 minutos da cidade de
Christchurch e do aeroporto internacional. A escola ocupa uma área extensiva que cobre 49
hectares de terra, com excelentes salas de aulas, 3 ginásios, piscinas, quadras de tênis e squash,
bem como fazenda escola e hípica.
Cursos Oferecidos:
Programas para o Ensino Médio – Do 9º ao 13º ano . Disciplinas Acadêmicas.
Uma vasta gama de disciplinas tais como Inglês, línguas, matemática, ciências tecnologia, estudos
ambientais, estudos eqüinos, artes, engenharia automotiva, computação e processo de informação.
Todos os cursos são aprovados pela NZQA (Autoridade de qualificação da Nova Zelândia) e são
oferecidas qualificações nos níveis 1, 2 e 3 do sistema NCEA ( Certificado Nacional de Sucesso
Educacional).
Aventura Educacional
Os alunos podem escolher participar de um programa que oferece viagens, e de várias atividades
ao ar livre tais como windsurf, hipismo, esqui, caiaque, mountain bike, escalada, caminhada, etc.
Apoio em Língua Inglesa
São oferecidos aos alunos internacionais de 4 a 8 horas semanais de Língua Inglesa, para que
melhorem suas habilidades de comunicação e para que aprendam alguma habilidade necessária à
outra disciplina.
Hipismo
Os alunos tem oportunidade de morar em zona rural e participar da aula de hipismo na escola. São
oferecidos certificados Nacionais pela Sociedade Neozelandesa de Cavalos.
Fazenda Escola
Programas de agricultura, horticultura e cuidados com animais‐ Todos com qualificação NCEA . A
escola tem 40 hectares de fazenda apenas atravessado a rua em frente ao prédio principal. Os
alunos podem escolher disciplinas acadêmicas junto com os cursos de agricultura, horticultura ou
estudos rurais.
Atividades Extras
Grande ginásio de esportes para basquete e esportes internos, Música, dança e drama, Debate,
Salva vida, Esportes de inverno‐ Rugby, squash, futebol, netball, hockey, golf, remo. Esporte de
verão – natação, volleyball, canoagem, pólo, tênis, softbal, cricket, atletismo e mais.
Acomodação
Os alunos ficam em casas de famílias. Todas as famílias são cuidadosamente escolhidas e avaliadas
pela escola.

