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TEXTO DE APOIO

17ª VIAGEM ACADÉMICA DO THE ENGLISH CENTRE A
INGLATERRA

A escola de línguas The English Centre irá realizar uma vez mais no
período da Páscoa entre 25 de março a 01 de abril, a sua 17ª viagem
académica a Inglaterra, dirigida aos seus alunos, amigos e familiares.

Pensada pelos técnicos da academia de línguas, e em parceria com uma
organização inglesa 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.

Os participantes irão ser alojados em casas de famílias de acolhimento.
Os mesmos são convidados a integrar as rotinas diárias, jantando e

tomando o pequeno-almoço com os seus anfitriões, numa experiência
para muitos única de intercâmbio com a cultura inglesa.

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 continentes e
visitar de forma organizada, castelos, palácios, parques temáticos e a
cidade de Londres com todos os seus ícones.

As inscrições estão abertas a alunos adolescentes e adultos da academia
de línguas, assim como a amigos e familiares mesmo que não
matriculados na escola, terminando as mesmas na quinta-feira dia 19 de
janeiro.

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