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ASSUNTO: .......... ESTÁGIO ACADÉMICO EM INGLATERRA
D ATA: ................ 29 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2009
LOCAL: ............... INGLATERRA – HASTINGS
ORGANIZAÇÃO: .... THE ENGLISH CENTRE – ESCOLA DE LÍNGUAS

TEXTO DE APOIO
THE ENGLIS H CENTRE RUMOU A INGLATERRA
PARA ES TÁGIO ACADÉMICO
Com o

regresso às

aulas reúnem-se também as

entusiastas recordações dos alunos do The English
Centre de Caldas da Rainha e Benedita que participaram
em mais um estágio académico em Inglaterra. Esta foi a
14ª viagem organizada pela Escola de Línguas, que
contou com a participação de cerca de 20 alunos de
diferentes turmas, com idades compreendidas entre os
12 e 16 anos.

A

primeira

semana

de

férias

de

Páscoa,

mais

concretamente de 29 de março e 5 de abril, foi por isso
repleta de aprendizagem, cultura e convívio. Os jovens,
recebidos por famílias de acolhimento em Hastings com
quem partilharam o início e o fim do seu dia-a-dia,

iniciavam

as

suas

actividades

matutinas

com

a

frequência de aulas práticas de língua inglesa, seguindose depois percursos turístico-culturais, através dos
quais lhes foi possível contactar não só com a realidade
inglesa, mas aperceber dos diferentes hábitos de vida em
comunidade, entre eles o rigor e o cumprimento
meticuloso de regras.

A pé, de comboio ou de autocarro a visita de grupo
incluiu a passagem por locais como Bodiam Castle, Rye,
Brighton, Chessigton e Londres, não esquecendo os
ícones da capital inglesa Buckingam Palace, Tower
Bridge e Big Ben, entre outros.

Hastings foi a cidade escolhida para a estadia por ser
um centro urbano preparado logística e culturalmente
para acolher estudantes estrangeiros oriundos dos
quatro cantos do mundo, proporcionando desta forma
intercâmbios culturalmente mais ricos.

Todos os anos, pela altura da Páscoa, o The English
Centre prepara um estágio académico para os seus
alunos, acreditando ser este não só um estímulo à
prática da língua inglesa, mas um reconhecimento do
trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, sendo que
este ano houve ainda lugar a um especial elogio por
parte do EAC School no que concerne ao nível de inglês
e “à vontade” com a língua demonstrados pelo grupo de
estudantes portugueses.

O próximo estágio académico promovido pela escola de
línguas vai ter lugar entre os dias 1 e 3 de maio em
Santiago de Compostela, dirigido desta feita aos alunos
de espanhol.

