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TEXTO DE APOIO

PELA 15ª VEZ EM INGLATERRA

ALUNOS DO THE ENGLISH CENTRE FIZERAM MAIS UMA VIAGEM
ACADÉMICA

Desde o início da década de noventa que a Escola de Línguas
The English Centre leva os seus alunos a participarem em
estágios académicos em Inglaterra. Esta Páscoa teve lugar a
15ª Viagem, a qual decorreu entre 28 de março e 04 de abril.

Sedeados na cidade costeira de Hastings, a dezena e meia de
alunos com idades entre os 14 e 17 anos, acompanhados por
uma professora sénior do instituto de línguas, cumpriram oito
dias de um programa académico e cultural que teve como
principais objectivos o contacto com o país, as suas gentes e a

melhoria da facilidade de comunicar em inglês, a língua mais
comum no relacionamento entre países e pessoas a nível
diplomático, empresarial e académico.

Alojados em casas de famílias de acolhimento, com as manhãs
preenchidas numa escola especializada no ensino da língua
inglesa para estrangeiros, o grupo de Caldas da Rainha teve
contacto com jovens da mesma idade provenientes de vários
pontos do mundo, tendo uma vez mais merecido o aplauso das
professoras pela capacidade demonstrada no domínio da língua
inglesa. Ao longo dos anos, os grupos do The English Centre
em Hastings têm estado entre os melhores na capacidade de
compreensão e domínio falado da língua, para o seu nível de
ensino.

As tarde de cariz mais recreativo e cultural, foram preenchidas
com visitas a locais emblemáticos da região como Brighton,
BODIAM CASTLE e RYE, tendo a visita a Londres sido um dos pontos

altos do programa pelo quotidiano da capital inglesa e alguns
dos

seus

ícones,

arquitectónicos,

como

como

os

táxis

Buckingham

ou

Palace,

autocarros,
Trafalgar

ou

Square,

Westminster Abbey e Houses of Parliament, que pelo seu mediatismo

foram um dos pontos altos da visita à metrópole londrina.

Com o início das aulas do 3º período, professores e alunos
trabalham já a pensar na época de exames de Junho, epílogo
de todo um ano de esforço e dedicação.

O The English Centre prepara desde já a sua próxima viagem
académica a ter lugar no próximo ano lectivo.

Uma grande viagem de descobertas e divertimento a repetir no
futuro para a maioria dos participantes.

