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VIAGEM ACADÉMICA DO THE ENGLISH CENTRE
DUBLIN, IRELAND

A escola de línguas The English Centre irá realizar uma vez mais no período
das férias da Páscoa, entre 22 e 29 de março, a sua habitual
viagem académica que terá lugar na simpática cidade de Dublin. As
inscrições estão abertas, até quinta-feira dia 12 de fevereiro, a todos os
alunos a partir dos 12 anos inclusive, assim como a todos os seus amigos e
familiares mesmo que não matriculados na escola.

Sempre empenhados em oferecer aos alunos as melhores experiências
académicas e lúdicas, a direção da escola de línguas selecionou um destino
que respira cultura celta com a particularidade de ser uma cidade de uma

hospitalidade e simpatia presentes em todos os contactos com os
descontraídos e bem dispostos irlandeses.

Em parceria com uma organização especializada em acolher alunos
estrangeiros, o estágio académico para além de proporcionar aulas com
professores nativos nos períodos da manhã, oferece ainda aos participantes
um vasto programa lúdico e de convívio proporcionando a oportunidade
constante de falar em inglês com os locais na sua origem.

Um dos grandes atrativos da viagem será o alojamento em casas de
acolhedoras famílias irlandesas, para muitos dos participantes uma
experiência única de intercâmbio com a língua inglesa e a riquíssima cultura
irlandesa.

Sob a tutela de um professor do The English Centre, o qual terá uma
presença constante em todas as atividades, o grupo vai ter ainda a
oportunidade de interagir com colegas oriundos de vários países tanto nas
aulas como nos passeios.

Os interessados podem obter mais informações em www.the-englishcentre.com, diretamente na secretaria da escola de línguas ou pelo telefone
262 84 29 24.

