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ASSUNTO: ........................................ THE ENGLISH CENTRE ABRE MATRÍCULAS
DATA: ............................................. 17 A 28 DE SETEMBRO 2007
HORÁRIO: ........................................ 18.30HORAS ÀS 20.00 HORAS
PERÍODO: ........................................ ANO LECTIVO 2007/2008
LOCAL: ........................................... R. DR. JOAQUIM AUGUSTO DE CARVALHO, 5 – 1º
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NOVA LÍNGUA: ................................... ESPANHOL

TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE ABRE MATRÍCULAS PARA O PRÓXIMO ANO
LECTIVO E LANÇA AULAS DE ESPANHOL
A escola de línguas The English Centre tem as matrículas abertas nas suas instalações
na Rua Dr. Joaquim Augusto de Carvalho, 5 – 1º Dto. no centro da Benedita, até 28 de
Setembro.
Este ano, na altura em que comemora o seu 20º aniversário, com uma presença de 15
anos na Benedita, a escola disponibiliza pela primeira vez aulas de espanhol, indo assim
ao encontro de muitas solicitações nesse sentido por parte de alunos interessados em
aprender este idioma, para muitos como oportunidade de ingresso nas cada vez mais
competitivas universidades espanholas, ou para quem procura desenvolver a sua
carreira profissional no crescente mercado de trabalho do país vizinho.
O The English Centre, continua a reforçar o ensino da língua inglesa, com a qual iniciou
a sua actividade na Benedita, reforçando o quadro de professores nas suas escolas.
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.
Os interessados podem efectuar um teste gratuito ao seu nível de conhecimento destes
idiomas, bastando para tal dirigir-se às instalações da escola, ou efectuando marcação
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através do telefone 262 84 29 24. O The English Centre tem a sua sede na Rua Heróis da
Grande Guerra, nº 89 - Centro Comercial D. Carlos I em Caldas da Rainha.
As aulas têm inicio dia 01 de Outubro.
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