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TEXTO E NOTAS DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE COMEMORA 30 ANOS
ESCOLA DE LÍNGUAS É A MAIS ANTIGA DA REGIÃO

É com o orgulho de quem se esforça diariamente para providenciar
o ensino dos idiomas de inglês, espanhol e português para
estrangeiros a níveis de excelência que o The English Centre,
fundado em 1987 em Caldas da Rainha, anuncia a comemoração
do seu 30º aniversário.

O instituto, o mais antigo da região, com escolas em Caldas da
Rainha e Benedita, tem ao longo das últimas três décadas sabido
conquistar a confiança de crianças, adolescentes e adultos com
uma forte cumplicidade dos encarregados de educação, o que
permitiu a matrícula de milhares de alunos de várias gerações nas
suas escolas.

Esta

data

não

é

mais

do

que

um

grande

incentivo

e

responsabilidade para as expetativas que se nos colocam para o
futuro, o qual como até aqui estamos determinados a trilhar com
determinação e o sentido de missão que carateriza o nosso
trabalho.

DIREÇÃO
A viver em Portugal há cerca de 35 anos com nacionalidade
canadiana e inglesa e formação académica na área das línguas,
Jane Ribeiro é a diretora da escola. Tentou sempre incutir uma
cultura de trabalho baseada na responsabilidade e rigor, orientada
no essencial para uma aprendizagem de sucesso, preparando os
alunos para os exames obtendo assim os seus diplomas, essenciais
para o seu currículo.
Foi sob a sua direção que o The English Centre cresceu e tornou-se
uma das maiores e mais reputadas escolas de línguas do país.

CORPO DOCENTE
Desde sempre que a política da escola foi orientada no sentido do
seu corpo docente ser exclusivamente composto por professores
cuja língua mãe é a que lecionam e estão aptos academicamente
para desempenharem as suas funções como professores.
Ao longo dos anos académicos o The English Centre tem tido nos
seus quadros professores oriundos de Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá, África do Sul e Espanha.
Este sempre foi um dos grandes fatores de diferenciação da escola.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Qualquer boa organização só é eficiente se na sua estrutura dispor
de quadros profissionais motivados e empenhados no projeto em
que estão envolvidos.
O

The

English

Centre

orgulha-se

do

seu

departamento

administrativo, o qual todos os dias com uma dedicação total,
garante o regular funcionamento logístico da escola e um apoio
personalizado

e

fundamental

aos

alunos,

professores

e

encarregados de educação.

CULTURA DE TRABALHO
Aprender línguas é um desafio. Gerir centenas de alunos divididos
por escalão etário, diferentes níveis de conhecimentos, agregados
a

dezenas

de

turmas

com

diferentes

horários,

obriga

ao

desenvolvimento de métodos de funcionamento eficazes que
garantam

os

resultados

esperados.

No

The

English

Centre

praticamos uma cultura de trabalho baseada num excelente
ambiente

de

relacionamento

interpessoal,

rigor,

disciplina

e

elevados níveis de exigência partilhados entre professores, alunos
e encarregados de educação, no caso dos alunos mais novos.

FORMAÇÃO
Quer a nível académico quer administrativo, todos os quadros são
encorajados a darem a sua opinião e contributo para a melhoria
constante da qualidade e desempenho das suas funções. A escola
tem programas de formação próprios sobretudo para professores,
no sentido de os integrar na sua cultura de trabalho garantindo
assim os padrões de ensino conhecidos.
Numa rotina há muito aplicada, todos os professores são avaliados
mensalmente no seu desempenho nas salas de aulas.

CURSOS
Acompanhando os períodos académicos do ensino oficial, as aulas
têm início em outubro e terminam em junho. Os horários são
diurnos

ou

pós-laborais,

com

uma

carga

horária

variável

consoante o nível.
Os cursos cumprem os parâmetros do Quadro Europeu de
Referência para o ensino de inglês como língua estrangeira (CEF
Levels).
A avaliação é contínua e efetuada através da realização de testes
regulares.
No ato da matrícula os alunos fazem um teste diagnóstico (escrito
e oral) para determinar o seu nível de conhecimentos e respetiva
inserção académica. A partir do nível B1, os alunos podem ser
incluídos numa turma de preparação para um dos exames do
Cambridge English.
Os alunos que não efetuam os exames oficiais, desde que
cumpram com bom aproveitamento o ano letivo, recebem um
diploma emitido pela escola, atestando o seu nível académico.
EXAMES
A escola prepara os alunos para os exames PET, FCE, CAE, CPE e
IELTS (níveis B1 – C2). Os alunos cumprem um programa
académico durante o ano escolar o qual tem como principal

objetivo a meta final dos exames. Extra o programa curricular, os
alunos são familiarizados ao longo do ano com o formato do exame
que têm que prestar, com a prática de testes escritos e orais.

RESULTADOS DOS EXAMES
Os alunos de inglês são inscritos nos exames do Cambridge
English, entidade responsável a nível mundial pela organização dos
exames, supervisão e atribuição de diplomas, os quais são
reconhecidos a nível internacional. No idioma espanhol o mesmo
se aplica ao Instituto Cervantes.
Fruto de uma qualidade e metodologia de ensino provada, os
alunos do The English Centre atingem excelentes resultados nos
seus exames, nos quais obtiveram uma média de notas positivas
dos últimos 10 anos de 97%.
Este ano na época de junho os resultados foram de 96% de
positivas.

CAMBRIDGE ENGLISH – EXAM PREPARATION CENTRE
A quantidade de alunos levados anualmente a exame, a par com
os resultados alcançados, levaram em 2011 a que o Cambridge
English reconhecesse oficialmente a escola como Centro de
Preparação de Exames.

RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
O The English Centre é oficialmente reconhecido pelo Ministério de
Educação, por cumprir com todas as regras estabelecidas pelo
estado

português

como

escola

de

nomeadamente:
- Programa dos cursos
- Métodos de ensino
- Qualidade e segurança das instalações
- Cumprimento das regras higiénico sanitárias.

línguas

particular,

INSTALAÇÕES
A escola orgulha-se das suas instalações de Caldas da Rainha e
Benedita as quais são da sua propriedade e estão perfeitamente
adaptadas ao fim a que se destinam. Um ambiente de conforto e
segurança é o primeiro passo para obter bons resultados.
Salas com excelente luz natural, espaços com capacidade para
turmas de 11 alunos e boa climatização, permitem a aprendizagem
nas melhores condições. A secretaria de Caldas da Rainha é um
espaço eficaz e aprazível para o atendimento do público e local de
trabalho.

FUTURO
Acreditando que as condições económicas e financeiras do país se
mantenham de forma minimamente estáveis, que a orientação
académica continue a adotar as melhores práticas do ensino de
línguas, que os resultados dos exames continuem de forma
superior a qualquer média esperada, o futuro do The English
Centre estará assegurado porque continuará a conquistar a
confiança dos seus alunos e encarregados de educação.

NOVA IMAGEM CORPORATIVA
O trigésimo aniversário da escola fica também assinalado pela
alteração da sua imagem corporativa.
Mantendo o lettering da designação social, alterámos o logo de
forma significativa o qual com a Union Jack (bandeira britânica)
estilizada e com um leão associado (símbolo de poder na heráldica
britânica),

reforçamos

a

nossa

imagem

institucional

que

caracteriza toda a cultura de trabalho do The English Centre e os
seus valores.

NOVA ASSINATURA
Associado ao nome da escola e agora fazendo parte integrante da
identificação corporativa, criámos uma nova assinatura a qual de
forma direta afirma a nossa missão.

COMEMORAR 30 ANOS A SORRIR
Numa

sociedade

positivos,

o

tão

The

carente

English

de

Centre

estímulos
decidiu

comemorar o seu trigésimo aniversário com um
grande SMILE “algo maroto”.
Sorrir é bom para a saúde física e mental,
predispõe para uma melhor relação interpessoal, relaxa os
músculos faciais e em último caso é o símbolo internacional da
simpatia e da aceitação.
É a SORRIR que o The English Centre genuinamente agradece a
todos os alunos, encarregados de educação, professores e quadro
administrativo, a confiança, empenho e lealdade que nos permite
encarar o futuro a sorrir.

NOVO SITE
Uma década após ter colocado on-line o seu primeiro site, desde 1
de setembro está disponível em www.the-english-centre.com o
renovado site da escola, atualizado com as novas tecnologias de
informação,

modernizado,

mais

atraente

e

de

mais

fácil

navegação. No renovado site os interessados dispõem de toda a
informação essencial sobre a escola, o seu funcionamento e
métodos de ensino.

BOLSAS DE ESTUDO
A escola tem a perfeita noção que deve assumir perante a
sociedade uma posição de responsabilidade social.
Assim, desde 2006 estabeleceu protocolos com a Santa Casa da
Misericórdia de Caldas da Rainha e mais tarde com os serviços
sociais da Junta de Freguesia da Benedita, através dos quais estas

entidades elegem alunos com dificuldades económicas e bons
resultados no ensino oficial para frequentarem o instituto de forma
completamente anónima e gratuita.
Este tem sido um programa que o The English Centre gere com
muito carinho, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e
curricular

dos

jovens

bolseiros,

os

quais

têm

merecido

a

oportunidade e aproveitado da melhor forma, inclusive a trabalhar
em Inglaterra.

POSTOS DE TRABALHO
A empresa The English Centre, Lda com sede em Caldas da Rainha
garante, neste momento, 12 postos de trabalho.

MÉTODOS DE ENSINO
Aprender idiomas é um desafio e o The English Centre desconhece
métodos fáceis e com resultados imediatos.

Existem várias modalidades de aulas:
- individuais, para casos particulares
- em turmas, com uma média de 11 alunos
- grupos profissionais, com necessidades específicas.

Após um teste de avaliação escrito e oral, os alunos são
organizados em turmas de acordo com o seu escalão etário e nível
de conhecimento. Nas salas de aulas os professores assumem uma
postura

de

inter-relacionamento

constante

com

a

turma

e

organizam atividades em pares e em grupo, os quais mobilizam
toda a turma numa interação constante de acordo com o programa
académico estabelecido.
A escola utiliza meios áudio para melhorar a pronúncia e a
componente auditiva dos alunos. A escola não utiliza nos seus
métodos de ensino computadores ou televisões.
Os alunos têm à sua disposição na escola de Caldas da Rainha uma
biblioteca e sala de estudo.

A EMPRESA THE ENGLISH CENTRE - ESCOLA DE LÍNGUAS,
LDA
Com a sede social na Rua Heróis da Grande Guerra, nº89 e
propriedade dos sócios Jane Ribeiro e Carlos Ribeiro, a empresa ao
longo das últimas três décadas colocou em prática uma política de
gestão dos seus recursos que lhe permitiu crescer de forma calma
mas sólida, investindo forte na formação dos seus quadros,
aquisição e constante melhoramento das suas instalações.

A MARCA THE ENGLISH CENTRE
O The English Centre é uma marca registada no Instituto Nacional
de Marcas e Patentes em nome dos seus sócios. A marca não pode
ser utilizada por nenhuma outra entidade ou organização no
território nacional.

NÃO SOMOS UM FRANCHISING
A escola é uma empresa independente, sendo da inteira e
exclusiva responsabilidade dos seus sócios a gestão da mesma,
quer a nível financeiro, quer a nível dos cursos, nomeadamente a
sua organização, escolha de manuais e prática dos métodos de
ensino. É pois assim com enorme satisfação que na geração dos
franchisings numa das nossas assinaturas afirmamos:

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
(cultura e responsabilidade social)

Ao longo do ano letivo os alunos são incentivados a participar em
várias atividades de cariz social ou cultural, como parte do seu
desenvolvimento pessoal e domínio do idioma que estudam. Nesse
sentido há muito que o The English Centre desenvolve, entre
outras, as seguintes atividades:

- Viagens de estudo a Inglaterra e Espanha

- ARTZ. A grande exposição anual de artes plásticas com 10
edições concretizadas, através da qual proporcionamos, sobretudo
aos alunos mais jovens, um contacto com o fascinante mundo da
criatividade artística.

- OPERATION CHRISTMAS PRESENT. Ação em que toda a estrutura
da escola é convidada a oferecer os mais variados tipos de artigos,
desde roupas e livros a comida para bebés, revertendo todos estes
presentes a favor de uma organização de solidariedade social da
Benedita ou Caldas da Rainha.
O recorde de unidade/presentes entregues situa-se numa só
operação em perto das 1.000 unidades.

TAMBÉM SOMOS EDUCADORES
O The English Centre há muito tempo que se afirma não só como
uma escola de línguas mas também como educadores. No caso dos
alunos mais jovens os encarregados de educação confiam-nos os
seus filhos, os quais passam connosco um período significativo do
seu tempo. Assim a escola incute, no dia a dia, nos seus alunos
valores tais como:
- disciplina
- responsabilidade
- métodos de estudo
- rigor
- compromisso
- assiduidade
- pontualidade
- desenvolvimento constante de trabalho em grupo, em muitos
casos, contribuindo para um melhor desempenho a nível do ensino
oficial.

NÃO SOMOS INFALÍVEIS MAS EMPENHAMO-NOS TODOS OS
DIAS PARA MELHORAR A NOSSA PRESTAÇÃO
Como qualquer organização prestadora de serviços a trabalhar
com pessoas de vários escalões etários, interesses, níveis de
conhecimento e expetativas, o The English Centre confronta-se
com um mundo em constante mudança, uma evolução dos

métodos de ensino e uma necessidade constante de provar a
eficácia dos resultados do seu trabalho. Esta é uma constante no
quotidiano da escola que obriga a uma atenção apurada e à
capacidade de melhorar métodos e procedimentos sempre que
comprovadamente necessário.

