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100% DE POSITIVAS EM ESPANHOL E 93% DE POSITIVAS EM
INGLÊS

ALUNOS DO THE ENGLISH CENTRE REPETEM SUCESSO NA ÉPOCA
DE EXAMES DE MAIO E JUNHO

Mais um motivo de orgulho para o The English Centre e para os seus
alunos. A sessão da Primavera dos exames de línguas estrangeiras
reconhecidos internacionalmente voltaram a ser um sucesso. Os
resultados das provas, realizadas em maio e junho, respectivamente
para a língua espanhola e para a língua inglesa, chegaram à escola
durante o período de férias, tornando esta altura do ano ainda mais
especial.

Ansiosos por saber os resultados e expectantes quanto à prestação dos
candidatos, as médias obtidas são a forma de avaliação do trabalho
desenvolvido ao longo de todo o ano lectivo, tanto por parte dos docentes
como dos alunos, atingindo 100% de positivas nos DELE – Diplomas
de Español como Lengua Extranjera e 93% de positivas nos ESOL
Examinations – English for Speakers of Other Languages.

As provas foram prestadas nos vários níveis leccionados pelo The
English Centre. No caso do espanhol, o Inicial e o Intermedio, cuja
avaliação coube ao Instituto Cervantes, em representação do Ministério
da Educação e da Ciência de Espanha. Já na língua inglesa, os
estudantes submeteram-se aos exames PET, FCE, CAE e CPE, cuja
entidade examinadora é a própria Universidade de Cambridge.

Além da satisfação pelos resultados alcançados como fruto de uma
dedicação conjunta, esta certificação em línguas estrangeiras constituise como um instrumento de clara importância para a vida profissional
de todos os candidatos – no imediato ou no futuro –, sendo também a
concretização dos objectivos de alguns alunos que têm nestes diplomas
o passe de acesso necessário às universidades estrangeiras.

As matrículas para o próximo ano lectivo já se encontram abertas na
secretaria do The English Centre.
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