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Cambridge English Qualifications



Para nós, aprender inglês é mais do que 
apenas exames e notas.

É ter confiança para se comunicar e ter acesso 
a uma vida inteira de experiências e 
oportunidades enriquecedoras.



Para nós, aprender inglês é mais do que 
apenas exames e notas.

É ter confiança para se comunicar e ter acesso 
a uma vida inteira de experiências e 
oportunidades enriquecedoras.

Nossas qualificações são elaboradas 
especificamente para alunos em idade escolar, 
oferecendo-lhes um caminho estruturado para 
aprimorar seu inglês e mantê-los motivados.



Uma pesquisa do Canadá



• Março de 2017

• Publicado em inglês e em francês

• Relatório elaborado e financiado pelo Second 
Languages and Intercultural Council da Associação 
de Professores de Alberta e pela Associação 
Canadense de Professores de Segunda Língua

Uma Pesquisa do Canadá
Literature Review on the Impact of 
Second-Language Learning

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Specialist%20Councils/Council%20Directory/Pages/Second%20Languages%20and%20Intercultural%20Council.aspx
https://www.caslt.org/en/


Imagine se alguém lhe dissesse que você poderia 
dar um passo que lhe permitiria viajar mais 
livremente, ganhar mais, ler algumas das melhores 
publicações do mundo, ter um desempenho melhor 
na escola, aumentar seu foco e melhorar sua 
compreensão de outras culturas. Tais afirmações 
parecem quase boas demais para ser verdade. A 
boa notícia é que o aprendizado na segunda língua é 
um passo fundamental que os aprendizes podem dar 
para ter acesso a esses e outros benefícios.

(Tradução livre)

Uma Pesquisa do Canadá
Literature Review on the Impact of 
Second-Language Learning

“

”



Uma Pesquisa do Canadá
Impacto

• A aprendizagem de uma segunda língua em contexto escolar tem um impacto positivo no 
desenvolvimento de habilidades cognitivas gerais dos alunos.Cognitvo

• As crianças que recebem instrução em segunda língua muitas vezes mostram maior desempenho em 
uma variedade de áreas, incluindo matemática, ciências e artes.Acadêmico

• Aprender uma segunda língua aumenta a capacidade criativa, incrementado a resolução de 
problemas, a flexibilidade e o pensamento criativo.Pessoal

• A aprendizagem em segunda língua promove o diálogo internacional, a colaboração e maior 
engajamento com a cidadania global.Social

• Alunos de segunda língua demonstram um maior desenvolvimento da autoconsciência, bem como 
atitudes mais positivas e abertura para outras línguas e seus falantes e culturas.Competências Interculturais

• As habilidades de segunda língua proporcionam aos indivíduos maior mobilidade nos mercados locais 
e internacionais e permitem que eles atendam a uma ampla gama de clientes.Econômico

• Alunos com diferentes necessidades especiais podem se beneficiar da aprendizagem de uma nova 
língua.Alunos com necessidades especiais

• Saber dois idiomas é mais vantajoso do que saber apenas um idioma ao aprender línguas adicionais.Alunos com língua adicional



Impacto individual e institucional







Informação para transformação



Arkalgud Ramaprasad, 1983

“Feedback é uma informação 
sobre a lacuna entre o nível 
atual e o nível de referência 
de um parâmetro do sistema 
que é usado para alterar a 
lacuna de alguma forma”

Feedback: Uma definição

Há uma lacuna entre onde estou e onde 
quero estar

Eu preciso de informações sobre:

• Onde eu quero estar (nível de referência)

• Onde estou (nível atual)

• Qual a distância entre os dois



O Ciclo de Feedback na Escola
Modelo simples

Planejamento Ensino



O Ciclo de Feedback na Escola
A avaliação entra em cena

Planejamento

EnsinoAvaliação



O Ciclo de Feedback na Escola
De testes a feedback

Planejamento

Ensino

Avaliação

Interpretar 
resultados



O que podemos melhorar?
Feedback 3D

Instituição

Classe

Aluno
Resultados 
individuais

Resultados 
Agregados



Aprendendo com os dados:
Escola X



• A Escola X é uma escola particular na 
Espanha que integra as qualificações 
de Cambridge English no seu currículo

• Eles querem saber como estão indo

• A direção pediu para olhar para os 
resultados do exame para ter uma 
opinião externa

Bem-vindo à Escola X!

Vamos ver seus 
números!



Como estamos indo?
Diagnóstico a partir da distribuição de notas

• O desempenho dos alunos 

está melhorando, piorando 

ou está estático?

• Podemos fazer um 

diagnóstico completo 

apenas com este gráfico?

• O que mais precisamos? 

Por quê?



Como estamos indo?
Visualizando a distribuição de notas



• Como eles estão se 
saindo em 
comparação com as 
médias do país?

• Como eles estão se 
saindo em 
comparação com as 
médias globais?

Analisando o Todo
O contexto da Escola X



Analisando o Todo
Em maior definição



Analisando o Todo
Em Full HD



Analisando o Todo
Em Full HD, com contexto



• Que outras perguntas / informações extras você solicitaria?

• Qual a porcentagem de estudantes que devem ser testados para que seus conselhos representem 
toda a escola / grupo?

• Que avaliação geral preliminar você faria da situação? Existe motivo para se preocupar? Ou a 
escola X deveria estar comemorando?

• Quais pontos fortes / fracos você destacaria?

• Alguma sugestão para um plano de ação?

Relatório final
Qual é o seu conselho para a Escola X?



E uma surpresa final ...

VOCÊ JÁ TEM 

ACESSO A TODAS 

as INFORMAÇÕES 

PARA SUA ESCOLA





Obrigado!

costa.j@cambridgeenglish.org


