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TEXTO DE APOIO

MATRÍCULAS ABERTAS NO THE ENGLISH CENTRE PARA OS
IDIOMAS DE INGLÊS, ESPANHOL E PORTUGUÊS PARA
ESTRANGEIROS

O Outono está à porta. No The English Centre com as mudanças climáticas
típicas da época, avançamos para um novo ciclo que se renova todos os anos.

Com quase 25 anos a lecionar, este é sempre um desafio renovado na nossa
academia de línguas.

O compromisso renova-se, o desafio é sempre o mesmo: Disciplina e trabalho
numa cultura académica dirigida para alcançar resultados de excelência.

Em Caldas da Rainha, as matrículas já se encontram abertas de segunda a
sexta-feira das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Ao sábado das 10h00 às

13h00. No The English Centre da Benedita, as matrículas têm início a partir
de segunda-feira dia 13, das 18h00 às 20h00.

Dirigidos a crianças a partir dos 6 anos, adolescentes e adultos, os cursos com
a duração de 9 meses acompanham o calendário do ensino oficial e têm como
principal objectivo preparar os alunos para os exames de acordo com a sua
idade e níveis.

Divididas por escalão etário e grau de conhecimento dos alunos, às turmas é
proporcionado um ensino baseado essencialmente na interação alunos,
professores nativos.

O The English Centre leciona os idiomas de inglês, espanhol e português para
estrangeiros e oferece aulas particulares para alunos com necessidades
específicas e empresas com programas adaptados à sua área profissional.

Mais informações podem ser obtidas em www.the-english-centre.com, ou
através do telefone: 262 84 29 24.

