PRESS RELEASE
Nº 01.2010
Data: 08.01.2010

Antes Acontecimento

ASSUNTO: ...................................... VIAGENS ACADÉMICAS ESTÃO DE REGRESSO AO THE ENGLISH
CENTRE
PAÍS: ............................................. ESPANHA E INGLATERRA
CIDADES:........................................ SEVILHA E HASTINGS
DATA: ............................................ 13 A 15 DE FEVEREIRO E DE 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL
ORGANIZAÇÃO: ................................ THE ENGLISH CENTRE
DESTINATÁRIOS: .............................. ALUNOS, AMIGOS E FAMILIARES

TEXTO DE APOIO

VIAGENS ACADÉMICAS ESTÃO DE REGRESSO AO THE
ENGLISH CENTRE
ESCOLA DE LÍNGUAS VAI A SEVILHA NO CARNAVAL E A
INGLATERRA NA PÁSCOA
Férias é tempo de lazer, mas também de aprendizagem, por isso, o
The English Centre já tem programação para as duas interrupções
deste segundo período de aulas: o Carnaval e a Páscoa.

O primeiro fim-de-semana, de 13 a 15 de fevereiro, está reservado
para a prática da língua de ‘nuestros hermanos’, rumando até à
histórica cidade de Sevilha.

O festejo da Páscoa, por seu turno, será em terras de Sua Majestade,
Hastings (Inglaterra), num estágio com a duração de uma semana, de
28 de março a 4 de abril.

A prática da língua em aprendizagem no The English Centre e o
contacto com os costumes locais são o principal enfoque das viagens

académicas, não sendo esquecida a vertente turístico-cultural – visita
aos pontos mais emblemáticos de cada cidade – e a componente
social, já que o intercâmbio entre nativos de diferentes nações é uma
constante.

As viagens académicas são organizadas pela Escola de Línguas há já
15 anos, revelando ter um forte impacto na prestação académica dos
alunos.

O programa para os dois períodos de férias que se aproximam está
aberto a todos os alunos do The English Centre, familiares e amigos,
devendo as inscrições ser efectuadas até ao dia 20 de janeiro.

Mais informações pelo telefone 262 84 29 24 ou em www.the-englishcentre.com.
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