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TEXTO DE APOIO

MATRÍCULAS ABERTAS PARA CURSOS INTENSIVOS DE
VERÃO NO THE ENGLISH CENTRE

Cursos de verão para melhorar o Inglês no The English Centre

Estão abertas as inscrições para os cursos intensivos de verão na
escola de línguas “The English Centre” onde crianças, adolescentes e
adultos podem melhorar o domínio do inglês ou iniciarem-se nesta
língua.

Os cursos decorrem de 2 a 27 de julho (inscrições até 30 de junho) e
de 1 a 29 de agosto (inscrições até 31 de julho), de segunda a sexta
feira e com horários em período laboral e pós-laboral.

As formações de língua inglesa duram 30 horas para crianças e 40
horas para adolescentes e adultos. Os formandos são divididos em
grupos consoante o seu nível de domínio linguístico e idade.

Recorde-se que o The English Centre é a escola de línguas mais antiga
da região e conta no seu quadro apenas com professores que têm o
inglês como língua nativa. A caminho dos 35 anos, a escola é
reconhecida pelo Ministério da Educação e é um centro oficial de
preparação de exames reconhecido pelo ESOL Cambridge
Examinations. A escola é uma entidade independente e todos os
programas curriculares são da sua direta responsabilidade.

Mais informações sobre os cursos de verão na secretaria da escola, de
2ª a 6ª feira, das 9h30 às 13h e das 14h30 às 19h, ou nos sábados
dias 30 de junho e 28 de julho, das 10h às 13h. Pode ainda pedir
informações através do e-mail geral@the-english-centre.com ou do
telefone 262 842 924.

