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TEXTO DE APOIO

BOLSEIROS NO THE ENGLISH CENTRE
ALUNOS CARENCIADOS TÊM ACESSO ÀS AULAS

No ano em que comemora o seu vigésimo aniversário (1987-2007), a escola de línguas
The English Centre continua o seu programa de apoio a alunos carenciados,
proporcionando a frequência das aulas a estudantes comprovadamente carenciados, nas
suas escolas de Caldas da Rainha e Benedita.

Experiência

iniciada

o

ano

transacto

com

êxito

assinalável

e

um

excelente

aproveitamento escolar, a escola continua a reforçar laços com a comunidade, com a
renovação de protocolos e reforço de bolsas de estudo a alunos sob a responsabilidade da
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha e da Barafunda - Associação Juvenil e
Cultural de Solidariedade Social da Benedita. Devidamente inseridos na cultura de
trabalho do The English Centre, os bolseiros provenientes destas entidades são
propostos pelas mesmas, sendo o único requisito um bom aproveitamento escolar,
aplicação nos estudos e o gosto pela aprendizagem das línguas inglesa e espanhola,
numa perspectiva futura escolar e profissional.

A estes alunos, membros de pleno direito da escola, apenas lhes é exigido estudo e
dedicação, dentro da cultura de trabalho que pauta a instituição.

Sob a direcção de Jane Ribeiro, o corpo docente da escola está a dar início a um novo
projecto de aulas de Alemão e Português para estrangeiros em Caldas da Rainha e de
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Espanhol na Benedita, estando a escola atenta às necessidades dos seus alunos em
idade escolar e por outro lado proporcionando à crescente comunidade de estrangeiros
residentes na região, a possibilidade de aprenderem estes idiomas com professores
especializados.

O novo Ano Lectivo começa na segunda-feira, 1 de Outubro.
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