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ASSUNTO:...................................…......BRING A FRIEND WEEK
DATA:.................................................1ª SEMANA DE JUNHO
LOCAL:………………………………………….ESCOLAS DO THE ENGLISH CENTRE DA BENEDITA E
CALDAS DA RAINHA

TEXTO DE APOIO

BRING A FRIEND WEEK UMA VEZ MAIS NO THE ENGLISH CENTRE

ESCOLA ABRE AS PORTAS AOS AMIGOS E FAMILIARES DOS ALUNOS

A pedido sobretudo dos alunos mais novos, há muito que o The English
Centre lançou a iniciativa nas suas escolas da Benedita e Caldas da
Rainha: Bring a Friend Week. A decorrer na primeira semana de junho,
todos os alunos da academia de línguas têm a oportunidade, durante este
período, depois de conversarem com o seu professor, de levar um amigo
ás suas aulas de inglês, ou espanhol, partilhando a experiência e
assistindo num ambiente de dinamismo e diversão ao tipo de ensino
praticado pela escola.

Mostrar o que sabem aos amigos ou familiares e dar-lhes a conhecer o
seu local de estudo e trabalho ao longo dos 9 meses do ano lectivo, é o
principal motivo que atrai, durante esta semana, ao The English Centre
dezenas de caras novas, sempre bem vindas e muitas vezes se possível
integradas nas atividades académicas do momento.

A iniciativa Bring a Friend Week, tem lugar até dia 8 de junho nas escolas
da academia de línguas da Benedita e Caldas da Rainha e está aberta a
amigos e familiares dos alunos.
No ano em que comemora o seu 25º aniversário, o The English Centre
prepara desde já os seus Cursos de Verão para os idiomas de inglês,
espanhol e português para estrangeiros, os quais vão decorrer nos meses
de junho, julho e agosto, dirigidos àqueles que desejam refrescar os seus
conhecimentos, ou de uma forma mais rápida e intensiva iniciar-se na
aprendizagem destas línguas, cada vez mais fundamentais para fins
académicos e profissionais.

