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Antes – Acontecimento

ASSUNTO: ................................... RESULTADO DOS EXAMES NO THE ENGLISH CENTRE
ÉPOCA: ....................................... MAIO E JUNHO
EXAMES:..................................... CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS E INSTITUTO CERVANTES
PARTICIPANTES: ........................... ALUNOS DA ACADEMIA DAS SUAS ESCOLAS DAS CALDAS DA
RAINHA E BENEDITA
RESULTADO: ................................ INGLÊS: 97% POSITIVAS; ESPANHOL: 100% POSITIVAS
MÉDIA DE POSITIVAS: .................... 99%

TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE ATINGIU 99% DE POSITIVAS
NOS EXAMES NA ÉPOCA DE MAIO E JUNHO

Todo o esforço e dedicação de um ano letivo de trabalho duro e
aplicado culmina no resultado dos exames.
Na época de provas de maio e junho, os alunos do The English
Centre das escolas das Caldas da Rainha e da Benedita obtiveram
nos difíceis exames do Cambridge ESOL Examinations para o
idioma de Inglês e do Instituto Cervantes para o idioma de
Espanhol a meritória percentagem de 99% de notas positivas.

De parabéns estão os alunos, os professores e encarregados de
educação que, resultado de um trabalho baseado no rigor e na
disciplina, com o empenho e cumplicidade de todos, culminaram
mais 9 meses de dedicação com êxito. A média das notas positivas
da academia de línguas dos últimos 3 anos situa-se nos 99%.

Estes são resultados verdadeiramente excelentes no ano em que a
academia de línguas comemora o seu 25º aniversário, cumprindo
um

quarto

de

século

a

lecionar

com

centenas

de

alunos

matriculados e o reconhecimento de toda uma geração pelo
trabalho académico desenvolvido.

Os exames Cambridge ESOL Examinations e do Instituto Cervantes
são reconhecidos internacionalmente, quer a nível académico quer
a nível profissional, sendo uma ferramenta de reconhecido valor a
nível curricular e fator de diferenciação para construir carreira.

Na preparação de alunos para exame e com os resultados obtidos,
o The English Centre viu o seu trabalho recentemente reconhecido
ao ser consagrado pela Universidade de Cambridge como Centro
Oficial de Preparação para Exames.

As matrículas para o próximo ano letivo já estão a decorrer com a
secretaria a funcionar em horário alargado. As aulas têm início a
26 de setembro.

