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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE RENOVA BOLSAS DE ESTUDO COM
A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CALDAS DA RAINHA

Na sequência do acordo que se estende aos últimos seis anos, a
escola de línguas The English Centre renovou a parceria que
mantém com a Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha
para o próximo ano letivo, a qual permite a várias adolescentes do
lar da instituição, em regime de internato, a frequência das aulas
da academia de línguas como alunos de pleno direito.

Assumindo uma postura de solidariedade social, a direção da
escola com a disponibilização de bolsas a alunos, à partida mais
desfavorecidos, sente estar a cumprir a sua missão de membro
ativo

da

sociedade

local,

proporcionando

dentro

das

suas

possibilidades instrução de qualidade, preparando os seus bolseiros
com

argumentos

académicos

que

lhes

permitam

no

futuro

enfrentar com mais facilidade estudos superiores, ou o cada vez
mais exigente mercado de trabalho.

Ana Catarina Silva, bolseira há cinco anos e Daniela Mota há seis,
referem que as aulas são sempre dinâmicas o que motiva muito a
prática do inglês, “sentimos melhorias significativas desde o início,
as nossas notas no ensino oficial melhoraram muito e adquirimos
um gosto especial pela língua depois de entrarmos na escola”. Para
estas jovens de cerca de 20 anos os níveis de exame são muito
exigentes e requerem uma boa preparação. “O The English Centre
deu-nos a formação necessária para concluir os níveis de exames
de Cambridge Esol Examinations com sucesso”, referiram.

Para Teresa Roque, técnica da Santa Casa da Misericórdia
responsável pelo acompanhamento das alunas bolseiras que
assume a figura de encarregada de educação, a parceria que vai
entrar

no

seu

sétimo

ano

consecutivo

tem

um

balanço

extremamente positivo. “As jovens que receberam a oportunidade
de poderem frequentar a escola souberam aproveitar da melhor
maneira as bolsas de estudo atribuídas pelo The English Centre.
Melhoraram o seu aproveitamento no ensino oficial na disciplina de
inglês e ganharam um novo interesse por esta língua estrangeira.
O The English Centre é uma escola de referência, que tem
proporcionado aos nossos alunos um ensino de excelência e de
grande

qualidade,

pelo

que

estamos

muito

gratos

continuidade desta parceria ao longo destes seis anos.”

pela

