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TEXTO DE APOIO

ALUNOS DO THE ENGLISH CENTRE ATINGEM 98% DE
POSITIVAS A INGLÊS E

100% A ESPANHOL

RESULTADOS DOS EXAMES DO ANO ACADÉMICO 2010/2011, MAIS UMA
VEZ EXCELENTES

O resultado dos exames do último ano académico na escola de línguas
The English Centre foram uma vez mais excelentes para os alunos do
instituto da Benedita e Caldas da Rainha que viram compensado todo o
esforço de 9 meses de trabalho, com 98% de positivas nos exames de
Inglês e 100% na língua espanhola.

No início da comemoração do seu 25º aniversário, o instituto viu ainda o
reconhecimento do trabalho de mais duas décadas de ensino sendo
nomeado como Cambridge ESOL Exam Preparation Centre. Pela primeira
vez, resultado da consistência e

número de alunos que tem levado a

exame ao longo dos últimos 25 anos, a primeira fase de avaliação dos
exames de inglês PET e FCE teve lugar em Caldas da Rainha, o que
resultou numa maior comodidade para alunos e encarregados de
educação que deixaram assim de terem que se deslocar a Lisboa.

No total participaram nos exames mais de uma centena de alunos.

Só possível graças ao esforço conjunto de alunos, professores e
encarregados de educação, assente numa cultura de trabalho de
exigência, rigor e disciplina que carateriza a escola. Estes alunos estão
agora melhor preparados para subir de nível, no plano académico e
enfrentar com mais à vontade a entrada em universidades portuguesas
ou estrangeiras, ou concorrer ao mercado de trabalho com um curriculum
mais competitivo.

Os exames do Cambridge ESOL Examinations e DELE do Instituto
Cervantes são reconhecidos oficialmente a nível mundial.

O The English Centre está já em fase de preparação do próximo ano
letivo, com as matrículas a decorrerem até 30 de setembro nas suas
escolas de Caldas da Rainha e Benedita.

