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ALUNOS DO THE ENGLISH CENTRE
PASSAM NOS EXAMES
ESCOLA COMEMORA

20º ANIVERSÁRIO COM NOTAS POSITIVAS

A temporada de exames de Setembro culminou um ano académico para largas dezenas
de alunos do The English Centre de Caldas da Rainha e Benedita que trabalharam
empenhadamente para as provas finais.
Alunos de inglês e espanhol entre os 14 e os 44 anos, submeteram-se aos exigentes
exames de inglês (CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS), efectuados sob a supervisão do
British Council e de espanhol (DELE), emitidos pelo Ministério de Educação e Ciência de
Espanha e administrados pelo Instituto Cervantes, para verem o seu esforço compensado
com mais uma subida de nível, em muitos casos facilitando a entrada nas universidades
portuguesas ou estrangeiras ou melhorando as suas capacidades profissionais.
Alunos, professores e, no caso dos adolescentes, encarregados de educação, vêem assim
com satisfação o culminar de mais uma etapa de esforço e empreendorismo.
AULAS DE ALEMÃO E PORTUGUÊS

Este ano lectivo que vai ter início na segunda-feira 01 de Outubro, assinala o início do
ensino de Alemão e de Português para estrangeiros em Caldas da Rainha e de Espanhol
na Benedita, estando a escola atenta às necessidades dos seus aluno em idade escolar e
por outro lado proporcionando à crescente comunidade de estrangeiros residentes na
região, a possibilidade de aprenderem estes dois idiomas com professores especializados.
A língua inglesa continua como sempre e desde 1987 a ser o grande ex-libris do The
English Centre.
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MATRÍCULAS ABERTAS

Com horário alargado de Segunda a Sábado, as matrículas para o próximo ano lectivo já
se encontram abertas nas instalações da escola no edifício do Centro Comercial D. Carlos
I.
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