
 

 

 

 
 

Ozford é uma instituição educativa e inovadora oferecendo várias oportunidades para os estudantes se 

destacarem. Na Ozford oferecemos aos estudantes nacionais e internacionais preços acessíveis, elevada 

qualidade de educação em três áreas principais; cursos de língua inglesa, Escola Secundária desde 10º até 12º 

(Victoria Certificado de Educação e Victorian Certificado de Aprendizagem Aplicada) e Formação Profissional e 

Cursos de formação.  

Oferecemos uma gama de serviços de excelência para suportar estudantes nas suas necessidades académicas 

e outras. Os nossos docentes Académicos e de Formação Profissional são apaixonados e empenhados, 

acolhedores e amigáveis, altamente qualificados, com elevado conhecimento e experiência. Nós asseguramos 

total suporte durante o teu tempo de estudo connosco e, que sejam dadas todas as oportunidades para 

sucederes. Na Ozford somos dedicados para uma educação de excelência e iremos ajudar-te a atingir os teus 

objectivos de estudo e carreira profissional. O teu sucesso é o nosso sucesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozford Centro de Língua Inglesa  

Os nossos programas ELICOS estão desenvolvidos para melhorar o tua proficiência 

em Inglês e fornece pensamentos estimulantes, experiências de aprendizagem 

interactivas. A melhor forma para aprender e melhorar é usando o Inglês. Os 

estudantes de ELICOS têm várias oportunidades para visitar locais interessantes em 

Melbourne e praticar suas capacidades linguísticas numa atmosfera autêntica. O 

nosso lema para a aprendizagem de línguas é “USA, PRATICA e APRENDE” 

 � Inglês geral     

 � Inglês de preparação para Ensino Secundário  

 � Inglês para fins académicos  

� Preparação para o exame IELTS 

Ensino Secundário (VCE and VCAL) 

Ozford College oferece os três últimos anos de Ensino Secundário; 10º, 11º e 12º ano. 

O enfoque principal deste programa é ajudar estudantes internacionais a atingir o 

Victorian Certificado de Educação (VCE), e o Senior Victorian Certificado de 

Aprendizagem Aplicada (VCAL), o que gera um caminho para elevado grau de 

educação.  

 � 10º ano 

 � 11º e 12º ano (VCE) 

 � 11º e 12º ano (VCAL) 

Bolsas de estudo de Ensino Secundário estão disponíveis  para estudantes com 

Formação Profissional 

Ozford College of Business oferece cursos profissionais desde Certificado II, III, IV, 

Diploma e Diploma Avançado em diferentes áreas. 

� Contabilidade   � Negócios  

� EAL    � Tecnologias de Informação  

� Hotelaria   � Gestão  

� TESOL (Ensino de Inglês para quem fala outras línguas)  

Percurso académico disponível para University of Canberra, Swinburne University, 

Victoria University, Griffith University, Central Queensland University, University of 

Tasmania, and Bond University. (A oferta é válida com créditos das disciplinas) 

Ozford College of Business (CRICOS No. 02573B, RTO No. 21442), Ozford College (CRICOS No. 02427A, Registered School No. 2016),  
Ozford English Language Centre (CRICOS No. 02501G) 
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