INFORMAÇÃO AOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
CEE 71 - 2017.2018 - University of Cambridge ESOL Exams –
First Certificate in English: First for Schools
Exmo.(a) Encarregado(a) de Educação
Como é do seu conhecimento, o(a) seu(sua) educando(a) realizará o Exame First for Schools, da
Universidade de Cambridge, no dia 09 de junho (componentes escritos) e no dia 10 de junho de 2018
(componente oral).
Este Exame é composto por quatro partes – Reading and Use of English, Writing, Listening e Speaking
– as quais serão realizadas em dois locais distintos:
- As partes respeitantes ao Reading and Use of English, Writing e Listening realizar-se-ão na
International House TWO:
Chegada: 8h30 – 8h40
É fundamental que os alunos cheguem no horário supra mencionado, uma vez que uma chegada
mais tardia provocará certamente um aumento de ansiedade, que poderá afectar o desempenho dos
alunos na realização do Exame.
Início do Exame (Reading and Use of English): 9h00
Não se autoriza a entrada de alunos depois de iniciado o Exame.
Terminus do Exame (Listening): 12h45
Material: não é necessário trazer nenhum material para os Exames.
Material não permitido na Sala de Exame:
- Qualquer aparelho electrónico, telemóveis, comida ou bebidas (exceto água).
NOTA: Não é permitido acesso aos aparelhos electrónicos ou telemóveis nos intervalos do
Exame.
(9h00 – 12h45)
- A parte respeitante ao Speaking realizar-se-á na International House de Torres Vedras no dia 10 de
junho .
Chegada e Início do Exame:
Cada aluno deve confirmar o documento “Confirmation of Entry” que se encontra em anexo para
confirmar o horário do início do seu Exame. Deve chegar ao local 30 minutos antes da hora marcada
Outras informações:
- Identificação: Os alunos devem fazer-se acompanhar, em todas as partes do Exame, de um
documento identificativo: Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte (uma fotocópia não é
aceitável) e do documento “Confirmation of Entry”.
- Farda: Os alunos devem apresentar-se com as seguintes peças da Farda da Escola: polo piquê azulclaro (manga curta ou comprida) e calça, calções ou saia.
Com os melhores cumprimentos,
EITV, 18 de maio de 2018

As professoras
Ana Santos e Ana Caixaria
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