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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE REGRESSOU A INGLATERRA

17ª VIAGEM ACADÉMICA TEVE LUGAR NA PÁSCOA

Pela 17ª vez consecutiva, entre 25 de março e 01 de abril, a Escola de
Línguas The English Centre concretizou mais uma das suas viagens
académicas a Inglaterra, desta vez com um grupo de 15 alunos das suas
escolas da Benedita e Caldas da Rainha, acompanhadas por uma
professora da academia de línguas.

Algum nervosismo e excitação marcaram o início desta “aventura
académica”, pois para muitos dos jovens participantes com idades entre
os 12 e os 17 anos foi a primeira vez que estiveram num pais estrangeiro
fora da família, ou viajaram de avião.

Sediados na cidade costeira de Hastings, o grupo de Caldas da Rainha e
da Benedita ficou alojado com famílias de acolhimento, partilhando o
jantar e o pequeno almoço, numa oportunidade importante para
colocarem em prática o seu domínio da língua inglesa e viverem a
experiência do quotidiano duma família britânica.

Do programa destacam-se aulas nos períodos da manhã, numa escola
especializada no ensino do inglês para estrangeiros, com muita interação
com alunos provenientes de vários países europeus e tardes lúdicas com
visitas a parques temáticos, monumentos e museus, alguns dos quais
como o parque temático e de diversões de Chessington onde os jovens se
deliciaram, indecisos perante tanta oferta de divertimentos.

Londres foi a ultima etapa da estadia e a grande oportunidade de
conhecer a capital de Inglaterra. Divididas as opiniões sobre a cidade,
alguns estudantes pensaram que o Big Ben fosse maior. Máquinas
fotográficas em riste, fizeram-se centenas de fotografias de uma
metrópole efervescente e colorida pelo vermelho dos autocarros e
anúncios em néon de Piccadilly Circus.

Buckingham Palace, lugar obrigatório de visita e ex-líbris de Londres, foi
ainda local obrigatório de visita e registos fotográficos.

Uma semana no Reino Unido permitiu aos alunos do The English Centre
numa dinâmica de grupo marcada pela grande camaradagem, viverem
uma experiência de vida e colocarem em prática na origem os seus
conhecimentos de inglês, interagindo com os locais e mergulhando numa
cultura centenária cujo maior legado civilizacional é a sua língua, eleita

como forma de comunicação internacional e usada por milhões de
pessoas em todos os continentes em negócios ou visitas turísticas.

Para a direção académica do The English Centre e encarregados de
educação, ficou mais uma vez a satisfação de ver o desempenho dos seus
jovens alunos nas aulas e a facilidade bem portuguesa de se integrarem e
interagir com as famílias de acolhimento, num ambiente e cultura tão
distintos para os 15 participantes.

A escola está já a preparar a sua próxima viagem académica.

