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TEXTO DE APOIO

ALUNOS DO THE ENGLISH CENTRE TIVERAM 99% DE
POSITIVAS NOS EXAMES DE JUNHO

No arranque do seu 28º ano letivo e quase a perfazer três décadas
no ensino de idiomas, as dezenas de alunos do The English Centre
que efectuaram os exames do Cambridge ESOL Examinations em
junho atingiram no seu total 99% de positivas nos exames PET
(B1), FCE (B2) e CAE (C1).

Estes resultados verdadeiramente excepcionais são o resultado de
mais um ano de duro trabalho e forte dedicação, só possíveis de
atingir com o esforço mútuo de alunos, professores e encarregados
de educação com um objetivo comum de prestar o melhor nível de
ensino da língua inglesa de acordo com as melhores práticas
académicas.

Os bons resultados nos exames ao longo dos anos nos Cambridge
ESOL Examinations e o número consistente de alunos levados a
exame levou à atribuição ao The English Centre da qualificação
‘Centro de Preparação de Exames Qualificado do Cambridge ESOL
Examinations’.

Uma vez mais, encorajada pelo resultado dos exames, a direção
académica da escola de línguas prepara desde já o início do
próximo ano letivo. As matrículas estão a decorrer nas escolas de
Benedita e Caldas da Rainha.

O The English Centre arranca ainda neste ano letivo com o seu
novo serviço: LEARNING – Oficina de estudos e explicações,
dirigido a alunos com necessidades de apoio nos estudos do ensino
oficial para o 1º, 2º e 3º ciclo, secundário e universitário com aulas
individuais ou em grupo de acordo com o perfil de cada aluno e as
suas disponibilidades de horários. As explicações são efectuadas
por professores qualificados na sua área académica.

Os interessados podem contactar o The English Centre através do
telefone 262 84 29 24, pelo e-mail geral@the-english-centre.com
ou em www.the-english-centre.com.

