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NOVAS LÍNGUAS:................................. ALEMÃO E PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE ABRE MATRÍCULAS PARA O PRÓXIMO ANO LECTIVO E
LANÇA AULAS DE ALEMÃO E PORTUGUÊS

A escola de línguas The English Centre tem as matrículas abertas nas suas
instalações na Rua Heróis da Grande Guerra, nº 89, n edifício do Centro Comercial D.
Carlos I, durante o mês de Setembro.
Este ano, na altura em que comemora o seu 20º aniversário, a escola disponibiliza
pela primeira vez aulas de alemão e de português para estrangeiros, indo assim ao
encontro de muitas solicitações por parte de alunos interessados em aprender alemão
como língua cultural e comercial, oferecendo também a oportunidade da crescente
comunidade de residentes estrangeiros aprenderem a nossa língua, contribuindo para
uma mais fácil integração no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
O The English Centre, continua a reforçar o ensino da língua inglesa, com a qual
iniciou a sua actividade na cidade há duas décadas, com a contratação de mais
quadros, dando ainda um forte impulso ao espanhol, idioma que começou a trabalhar
no ano transacto, com excelentes resultados académicos.
As aulas têm horários diurnos e pós-laborais e são dirigidos a crianças, adolescentes e
adultos, os quais integram turmas com uma média de 10 alunos, individualizadas por
escalão etário e níveis de conhecimento. A escola acompanha ainda os períodos
académicos do ensino oficial.
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Os interessados podem efectuar um teste ao seu nível de conhecimento destes
idiomas, bastando para tal dirigir-se às instalações da escola, ou efectuando marcação
através do telefone 262 84 29 24. O The English Centre dispõe também de uma filial
na R. Dr. Joaquim Augusto de Carvalho, no centro da Benedita. As aulas têm inicio
dia 01 de Outubro.
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