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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE COMEMORA 20 ANOS E LANÇA NOVAS LÍNGUAS

O The English Centre comemora este ano duas décadas de actividade contínua e
ininterrupta na cidade de Caldas da Rainha.
Sob a direcção académica de Jane Ribeiro, casada com um português e a viver no
nosso país há 22 anos, a escola patenteia-se por uma cultura de trabalho de grande
rigor cientifico, granjeando a confiança de encarregados de educação e alunos ao longo
dos anos, pela clareza nos procedimentos e excelentes resultados académicos.
Já na terceira geração de alunos (casos existem em que pais, filhos e avós frequentam
as aulas), a escola de línguas tem levado o ensino da língua inglesa ao longo das duas
últimas décadas junto de milhares de alunos, ajudando a subir as notas do ensino
oficial, contribuindo para a preparação na entrada nas universidades nacionais e
estrangeiras e enriquecendo o curriculum de quem ambiciona subir na sua carreira
profissional.
Como escola independente livre da imposição de regras e padrões uniformizados de
ensino, o The English Centre tem investido ao longo dos anos na formação dos seus
quadros e na escolha criteriosa dos programas e formas de ensino das línguas para
estrangeiros, numa atenção constante à evolução técnica e linguística, adaptando os
métodos que melhor se adequam às realidades dos seus alunos.

ESPANHOL ARRANCOU O ANO PASSADO E CRIOU RAÍZES

No ano lectivo transacto, terminado um longo processo de estudo, a escola deu início
às aulas de espanhol, com um número de matrículas acima do esperado como
primeira experiência. O resultado do investimento no ensino da segunda língua mais
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falada a nível mundial foram os óptimos resultados nos exames realizados pelos
alunos no Instituto Cervantes, os quais em breve serão publicamente divulgados.

NOVO ANO LECTIVO COM ALEMÃO E PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

A experiência adquirida ao longo dos anos no ensino e recrutamento de profissionais
especializados, permitiu aproveitar o período em que se comemoram os 20 anos de
trabalho para lançar novos projectos, nomeadamente no ensino do alemão e
português para estrangeiros, línguas que pela primeira vez vão ser leccionadas pelo
estabelecimento de ensino.
Este ano lectivo a novidade na escola da Benedita é a oferta de cursos de espanhol,
para além do inglês. De realçar que a escola está presente nesta vila há 15 anos.

INSTALAÇÕES MODERNAS E CONFORTÁVEIS
Uma das características do The English Centre é o grande investimento em instalações
adequadas para os seus alunos. Localizadas nos centros de Caldas da Rainha e
Benedita, estruturadas para o fim a que se destinam, salas amplas e confortáveis,
proporcionam um ambiente académico que convida ao estudo.

EXAMES RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE
Os exames de inglês (CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS), são efectuados sob a
supervisão do British Council e de espanhol (DELE) são emitidos pelo Ministério de
Educação e Ciência de Espanha, e são administrados pelo Instituto Cervantes. Em
ambos os casos os diplomas são aceites e reconhecidos internacionalmente.
Para comemorar os seus vinte anos, a escola lançou uma nova assinatura sobre o
mote Línguas com Futuro, a qual irá estar patente em todos os seus materiais
identificativos.
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