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1 
10h- 10h30
Boas Vindas  

2
10h30-11h15
Troca de experiências 
com os exames

3
11h15-11h30
Coffee Break

4
11h30 -13h00
“Updates A2 Key 
and B1 
Preliminary 
2020”





For every 
learner, 

every step of 
the way



Cambridge English 
Scale é uma escala
de pontuação
usada para 
comunicar os
resultados obtidos
nos exames
Cambridge English, 
e fornece 
informações 
detalhadas sobre o 
desempenho do 
candidato no 
exame.

Todos os nossos exames estão alinhados ao Quadro 

Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR)

http://www.cambridgeenglish.org/br/exams/cambridge-english-scale/


Aspectos gerais 

das Qualificações

Cambridge 

Assessment

English

Completos: Abrangem as quatro 

habilidades  linguísticas;

Realistas: Baseiam-se em situações de 

comunicação real;

Testados: São amplamente testados 

previamente;

Pesquisados: São extensamente 

analisados por uma equipe de pesquisadores 

especializados em processos de avaliação.



4 Habilidades
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Exames Cambridge English

Válidos para toda a vida 

Avaliações “multilevels”

Níveis de proficiência de  
Pré-A1 – C2

Não são certificados, são testes diagnósticos
com validade média de 2 anos.



Mais de

60 
MILHÕES 
exames e testes já
foram aplicados

Mais de 

50,000 
escolas usam as 
qualificações
anualmente

Atende a mais de 

20 
MILHÕES
de alunos on line

5.5 MILHÕES 
Qualificações e testes 
são aplicados
anualmente

Aceitos por mais de

20,000 
organizações
“worldwide”

Exames e testes aplicados em

mais de130 países

The world’s leading range of qualifications for 
learners and teachers of English

Cambridge English em números



UM POUCO DA HISTÓRIA



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agosto
Tornou-se o 3º Centro 

Autorizado Platinum do Brasil

Janeiro
Fundado em São Paulo como 

um Centro Autorizado 
Aberto de Cambridge 

Assessment English

Junho
Tornou-se o 1º Cambridge 

Associate no Brasil
(o único até o momento)

Abril

Tornou-se um Cambridge 
Professional Development

Centre

Janeiro

Foi premiado como o 
“Best Performing New 

Centre” de 2013

Janeiro

Foi o 1º Centro Autorizado 
nas Américas a rodar os 
novos cursos CELT-P e 

CELT-S para professores

Maio
Organizou seu 1º evento 

acadêmico internacional: o 
Global Education Seminar

Histórico de Conquistas



312 Preparation Centres

329 Speaking Examiners +190 Invigilators, Ushers 
e Supervisores

Presente em 12 
estados brasileiros

Provendo consultoria para 2 
Cambridge International Schools



NOSSO PAPEL

Ser a ponte entre os colégios/instituições e Cambridge English dando apoio aos
colégios/instituições através da oferta de informações e ferramentas que Cambridge English
disponibiliza às instituições para fazer com que estas integrem os exames Cambridge English
com eficiência e eficácia, seguindo rigorosamente os padrões de qualidade, confiabilidade e
precisão.



PREPARATION CENTRES 



PREPARATION CENTRES 





1. O que fazemos: nós enquanto centros autorizados e vocês como 
Centros Preparatórios? O que perseguimos ?

2. O que representa à introdução de exames internacionais nos 
programas de inglês de suas instituições ? 

3. O que baliza estes exames ?
4. Qual é a métrica ?
5. Que diretrizes estão por detrás desta métrica? Qual a validade e 

reconhecimento delas?
6. Qual o impacto desta métrica na construção de objetivos de 

aprendizagem ? 
7. Qual o impacto da definição de objetivos/metas de 

aprendizagem no desenho curricular ? 
8. Qual o impacto desta cultura na aprendizagem dos nossos 

alunos?
9. E na formação dos professores ?
10. E na satisfação da comunidade escolar?
11. Que uso desta língua adicional nossos alunos estão fazendo ? 



*A Pesquisa perguntou a professores e gestores de escolas suas visões sobre o impacto dos exames têm no ensino e 
na aprendizagem. Obtivemos 5.789 respostas de 109 países.

Concordam que preparar 
para as Qualificações 

Cambridge English melhora o 
inglês dos alunos.

95%
Concordam que as 

Qualificações Cambridge 
English oferecem uma 

estrutura de currículo a ser 
seguida com milestones

claros. 

88%
Concordam que as 

Qualificações Cambridge 
English ajudam a construir a 
autoconfiança dos alunos.

86%

Concordam que há 
muitos materiais de apoio 
disponíveis para o 
preparo para os exames.

3/4
Concordam que as 
Qualificações Cambridge 
English têm impacto 
positivo na motivação dos 
alunos.

9/10
Concordam que as 
Qualificações Cambridge 
English são facilmente 
implementadas.

3/4
Concordam que as 
Qualificações Cambridge 
English ajudam a 
aprimorar os padrões de 
ensino.

8/10

O que professores e escolas dizem sobre nossos exames*:





Fátima Trindade
ftrindade@saopauloopencentre.com.br
11.5683-2683 / 11.99602-4973

mailto:ftrindade@saopauloopencentre.com.br

