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TEXTO DE APOIO
The English Centre lança jornal no arranque do ano letivo e dá
a conhecer a sua cultura de trabalho

O The English Centre, com instalações nas Caldas da Rainha e na
Benedita, assinala o início do seu ano letivo com a publicação de um
jornal onde relata a sua história e apresenta testemunhos de alunos,
funcionários, professores e encarregados de educação, entre outros
conteúdos de interesse.
Os testemunhos são unânimes em relação à qualidade do ensino. “Eu
recomendo a toda a gente esta escola. Como mãe não tive dúvida em
escolher o The English Centre”, explicou Michelle Marques,
examinadora do Cambridge English Language Assessment e mãe de
três alunos.
De recordar que esta foi a primeira escola de ensino da língua inglesa
a abrir nas Caldas da Rainha e na região Oeste, em 1987.
Em 1992, quando a escola mudou de gestão, a língua inglesa não tinha
tanta relevância a nível mundial como agora. “O francês ainda tinha
uma grande importância ao nível dos negócios e da cultura”.
No entanto, na década de 90 do século passado, o inglês passa a ter
cada vez mais relevância. “O país estava numa fase em que começa a
receber muito mais turistas estrangeiros e as empresas da região
começaram a exportar muito, havendo uma grande necessidade em
aprender o inglês.”

O The English Centre orgulha-se de ser uma escola onde aprender
inglês é desafiante. “Ao assumirmos o papel de educadores, não
facilitamos e assumimos uma cultura da responsabilidade”, esclareceu
Carlos Ribeiro.
Para o futuro, o objetivo é continuar a ter resultados de excelência.
“Queremos estar sempre à frente, no que diz respeito à qualidade do
ensino e aos resultados académicos”, salienta o responsável. Todo o
corpo docente da escola é composto por professores cuja língua mãe é
o inglês.
A escola tem disponíveis cursos para necessidades específicas, com
uma formação mais personalizada, de acordo com as necessidades dos
formandos. Por exemplo, uma empresa que começa a trabalhar para a
área da exportação e precisa que os seus funcionários adquirem
conhecimentos em inglês, recorre à escola. É feito um levantamento
das necessidades e, com base nisso, é criado um programa académico
específico.
Como tem havido cada vez mais estrangeiros a instalar-se na região,
o The English Centre passou também a proporcionar aulas de
português a cidadãos de outros países.
As matrículas para o próximo ano letivo já estão a decorrer quer na
escola de Caldas da Rainha, quer na Benedita.

