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Histórico de Realizações

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



312 Preparation Centres

329 Speaking Examiners +190 Invigilators, Ushers 
e Supervisores

Presente em 12 
estados brasileiros

Provendo consultoria para 2 
Cambridge International Schools



A comunidade de Preparation Centres do São Paulo Open

Centre se constitui por:

✓ Colégios da Rede Privada de Ensino

✓ Institutos de Idiomas

✓ Redes de Idiomas

✓ Faculdades privadas

✓ Colégios privados que fazem uso de Sistemas de Ensino que

adotam os exames

✓ Professores Particulares

✓ ONGs que trabalham com o ensino de Língua Inglesa para

jovens oriundos da Rede Pública de Ensino





https://youtu.be/u2K0Ff6bzZ4

https://youtu.be/u2K0Ff6bzZ4


“Desde 2000, houve enorme progresso na promoção do acesso universal à
educação primária para as crianças ao redor do mundo. Para além do foco na
educação básica, todos os níveis de educação estão contemplados no objetivo
de desenvolvimento sustentável 4, que enxerga como fundamental a promoção
de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos
humanos e desenvolvimento sustentável. A promoção da capacitação e
empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa ampliar as
oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento.”

http://www.agenda2030.org.br/ods/4/

http://www.agenda2030.org.br/ods/4/


Nós somos Cambridge Assessment English.

Parte da Universidade de Cambridge



Cambridge Assessment foi criada para promover a

excelência educacional e o aprendizado de alta

qualidade através do uso da avaliação. Para

conseguir isso, está comprometida em garantir que

todas as suas avaliações sejam justas, tenham bases

éticas sólidas e funcionem de acordo com os mais

altos padrões técnicos.

Cambridge Assessment English: nós ajudamos as

pessoas a aprender inglês e a comprovar suas

habilidades para o mundo.

Cambridge Assessment + Cambridge English + ODS4: conseguimos ver relações?



• O que fazemos: nós enquanto Centros Autorizado e vocês como 

Centros Preparatórios? O que perseguimos?

• O que representa a introdução dos exames internacionais nos 

programas de inglês de suas instituições? 

• O que baliza estes exames?

• Qual é a métrica?

• Que diretrizes estão por detrás desta métrica? Qual a validade e 

reconhecimento delas?

• Qual o impacto desta métrica na construção de objetivos de 

aprendizagem? 

• Qual o impacto da definição de objetivos/metas de aprendizagem 

no desenho curricular? 

• Qual o impacto desta cultura na aprendizagem dos nossos 

alunos?

• E na formação dos professores ?

• E na satisfação da comunidade escolar?

• Que uso desta língua adicional nossos alunos estão fazendo ? 



Como anda a distribuição dos exames em nossa

rede de Preparation Centres e o consequente

nível de proficiência de nossos alunos?



Distribuição de Exames Cambridge English –

Preparation Centres SPOC

Exames YLE A2 Key
B1 

Preliminary
B2 First

C1 
Advanced

C2 
Proficiency

TKT BECs

2017/2018 39% 10% 19% 17% 9% 0% 4% 1%

2018/2019 38% 11% 19% 17% 10% 1% 3% 1%

2019/2020 ? ? ? ? ? ? ? ?





O que é prática reflexiva proposta

por Cambridge Assessment?

O processo de reflexão é um ciclo que precisa ser repetido.

• Ensinar

• Auto-avaliar o efeito que seu ensino teve na aprendizagem

• Considerar novas formas de ensino que possam melhorar a

qualidade da aprendizagem

• Experimentar estas ideias na prática

• Repetir o processo

https://www.cambridge-community.org.uk/professional-development/gswrp/index.html

https://www.cambridge-community.org.uk/professional-development/gswrp/index.html


Nosso Foco neste encontro

• Trazer uma agenda para refletirmos sobre “Avaliação”;

• Aprender cada vez mais a trabalhar com evidências;

• Promover o estudo reflexivo sobre impacto na

aprendizagem das nossas práticas para tomada de

decisões mais acertadas;

• Qualidade na Educação: não deixando ninguém para trás!





Laura Müller Machado

Evidência e Gestão de Qualidade em Educação 



Sharing Good Practices









A proficiência da língua inglesa mapeada pelos exames 

Cambridge English: impacto individual e institucional 

para a melhoria da aprendizagem constante. 

Alberto Costa





Obrigado!


