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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE INICIA CURSOS INTENSIVOS
DE VERÃO

Terminado mais um ano letivo e ainda em época dos exigentes ESOL,
English for Speakers of Other Languages Examinations, para os seus
alunos de inglês, a escola de línguas, The English Centre, tem as
matrículas abertas para os seus cursos intensivos de verão.

A decorrer nos meses de julho e agosto para os idiomas de Inglês,
Espanhol e Português para Estrangeiros, os cursos intensivos tem
duração de um mês e aulas em período laboral e pós laboral sendo uma
ótima

oportunidade

para

num

curto

espaço

de

tempo

obter

conhecimentos básicos, ou nos níveis mais avançados, esclarecer dúvidas
e explorar novos conhecimentos.

Dirigidos a crianças, adolescentes e adultos, os cursos de verão são ainda
uma oportunidade para os alunos do ensino secundário que tenham
dificuldades com os idiomas, poderem esclarecer dúvidas e chegarem ao
próximo ano letivo melhor preparados para os seus estudos.

Academias Criativas
No ano em que comemora o 25º aniversário, o The English Centre lançou
também o seu novo projeto de academias criativas, oferecendo com o
seu cunho de qualidade academias nas áreas da música, artes plásticas,
fotografia e escrita criativa.
As matrículas têm lugar na secretaria da escola.

ARTZ VI
Inaugurada no passado dia 15 de Junho, com o título “Esboços do
Design”, da autoria do criativo caldense Rui Diogo, a grande exposição
anual do The English Centre está a decorrer até 06 de julho, podendo ser
visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às
19h00.
Pelo inesperado do tema e qualidade dos trabalhos expostos, esta edição
da ARTZ tem recebido uma grande aceitação por parte do público.

