
Worthing College

O Colégio
Worthing College é um colégio financiado pelo governo 
Britânico que prepara alunos entre 16 e 18 anos para 
universidades no Reino Unido. Os alunos estudam por 
dois anos no que seria equivalente a Preparatória ou os 
dois últimos anos do ensino médio na América Latina.

Em 2013 o colégio mudou-se para um novo campus 
situado em meio a uma área verde com as melhores 
instalações e tecnologia para o ensino.

O departamento internacional do colégio recebe 
alunos de vários países. Os alunos estrangeiros 
frequentemente obtêm boa aprovação nos exames e 
progridem para algumas das melhores universidades 
do Reino Unido.

Worthing é uma cidade agradável e movimentada 
situada a beira mar na costa sul da Inglaterra. É a 
maior cidade em West Sussex com uma população 
de 103.000 habitantes. A cidade fica situada perto 
da praia e da bonita região rural de Sussex.

Worthing conta com muitas lojas, restaurantes, bares 
e boates, uma grande piscina e um boliche no centro 
da cidade. Londres fica a uma hora e meia de trem e o 
service regular oferece dois trens por hora. Há um trem 
direto para o aeroporto de Gatwick que leva apenas 
45 minutos. A cidade de Brighotn e Hove, com muitas 
atrações para alunos estrangeiros, fica somente a 20 
minutos de Worthing de trem.

O colégio oferece um serviço de transfer do aeroporto 
em Londres para a acomodação.

O programa
Os alunos Ingleses escolhem e se especializam em 
3 matérias por dois anos antes dos exams finais para 
entrada na universidade. Estes exams são chamados 
de A level ou ALevels – equivalente ao vestibular.

Nós oferecemos aos alunos da América Latina a 
chance de estudar com alunos Britânicos na mesma 
classe. Os estudos podem ter a duração de 3 meses 
ou um semester (de Setembro a Fevereiro ou Janeiro 
a Maio). Sendo assim, o colégio aceita inscrições  para 
início em Setembro ou Janeiro. Os alunos estrangeiros 
podem também optar por estudar um ou dois anos 
caso queiram ingressar em uma universidade no 
Reino Unido.

www.worthing.ac.uk

High School Programme



Datas

Um Prazo
Setembro - Dezembro
Janeiro - Março
Abril – Junho

Dois Termos
Setembro - Março 
Janeiro – Junho

Um Semester
Setembro – Fevereiro
Janeiro - Junho

Um Ano 
Setembro – Julho

Acomodação em ‘homestay’
A acomodação é em casa de famílias Inglesas em 
casas confortáveis e que estejam a uma distância 
curta do colégio e também de zonas com Wi-Fi. 
Todas as famílias são vistoriadas uma vez por ano e 
os agentes recebem um relatório antes da chegada 
dos estudantes. Nós também damos aos alunos os 
detalhes de suas famílias para que eles possam 
entrar em contato antes mesmo da chegada

Informações
Para maiores informações favor entrar em contato 
com o escritório internacional ou informe-se nas 
páginas internacionais do colégio na internet.

Email: internationalinfo@worthing.ac.uk

Tel. +44 1903 275720  Web:  www.worthing.ac.uk
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www.worthing.ac.uk

As matérias  
Um total de 5 matérias podem ser estudadas.

Inglês – aulas para o exame IELTS

Matemática

Humanas ( Ciências Sociais) – História, Política, 
Economia, Negócios, Direito, Mídia, Sociologia, 
Francês, Italiano e Alemão

Ciências – Biologia, Física, Química, Geologia e 
Geografia

Artes – Arte gráfica, Belas Artes,  Fotografia e 
Engenharia Têxtil

Esportes – uma variedade de atividades esportivas e 
uma academia são oferecidos

Worthing College também conta com academias de 
futebol e rugby que oferecem estudos esportivos 
tempo integral. O treinamento esportivo se dá com 
profissionais da area de futebol, rugby, basquete e 
netball. Há vagas disponíveis todos os anos para 
alunos estrangeiros que queiram continuar os estudos 
esportivos junto com outras matérias. Vagas são 
restritas a alunos matriculados por um ano letivo.


