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Exmo(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação

A preparação e acompanhamento dos alunos para os exames da Universidade de Cambridge
tem sido, ao longo dos anos, uma forma de diligenciar o aperfeiçoamento da língua inglesa, mas também
de garantir o reconhecimento internacional do seu progresso.
Neste contexto, é com enorme prazer que anunciamos a nossa nova parceria com a
“Universidade de Cambridge” – somos agora reconhecidos como “Cambridge Educational Partners” –
pelo que teremos um apoio e acompanhamento ainda mais sólido da “Cambridge” junto dos nossos
alunos e professores.

Quem

Professores

Alunos

Como
Formação específica e contínua relativamente à
preparação dos alunos para exame e no domínio das
técnicas e estratégias de ensino da língua de acordo
com o standard da Cambridge
Apoio na estruturação de atividades e preparação/
utilização de materiais
Acesso a produtos e serviços específicos da
Cambridge

O quê
Formação Cambridge online e
presencial para professores

Apoio de parceria com
Cambridge e IH Torres Vedras
Materiais,
workshops,
merchandising,
Plataforma
online
Acompanhamento estruturado na preparação dos Novos manuais Cambridge
exames
com preparação integrada de
exames
Apoio adicional na preparação dos exames para Projeto After Schools.
quem tiver interesse e/ ou necessidade através do
programa Cambridge After School Project;
Acesso a produtos e serviços específicos da Plataforma online; workbook
Cambridge
online
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Quadro de equivalência da Preparação de Exames nas aulas de Inglês

Ano escolar
1º
2º

CEFR for
Languages*
Starter
Starter

3º

Starter

4º

Exame Cambridge

YLE Movers

5º
6º

KET for Schools

7º
8º

PET for Schools

9º
10º

FIRST for Schools

11º
12º

ADVANCED

Notas:

Preparação para YLE Movers

A1

Preparação e realização do YLE Movers

A1

Preparação para KET for Schools

A2

Preparação e realização do KET for Schools;
Atribui o mesmo nível que o exame YLE Flyers

A2+

Preparação para PET for Schools

B1

Preparação e realização do PET for Schools

B1+

Preparação do FIRST for Schools

B2

Preparação e realização do FIRST for Schools

B2+

Preparação do ADVANCED

C1

Preparação e realização do ADVANCED

*Quadro Europeu de Referência para as Línguas

A presente reformulação visa uma inserção gradual e natural dos Exames da Cambridge desde
o 4º até ao 12º ano, incidindo a avaliação externa, sempre que o deseje, no final de cada ciclo.
Imp. 553.09-0

2/3

www.eitv.pt

INFORMAÇÃO
AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

CEE: 04 – 2018/2019 - Programação
Esta restruturação foi elaborada tendo em conta a maturidade na aquisição de conhecimentos
que os alunos necessitam para obter resultados de excelência que sejam motivadores para o
desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento da língua.
Em consonância, pretende-se que os alunos sejam propostos a exames de 2 em 2 anos,
permitindo assim a consolidação de conteúdos, entre cada nível de exame. Salientamos que, no final do
2º ciclo, a nossa proposta será preparar os alunos para o KET for schools em alternativa ao YLE Flyers,
uma vez que o nível concedido pelo exame é o mesmo (nível A2), não havendo, portanto, necessidade
de o repetir. O mesmo se passará no 1º ciclo, com o exame YLE Starters e Movers (nível A1), onde os
alunos apenas farão o nível Movers no final do 4º ano.
Esta reestruturação acautela a repetição desnecessária de níveis nos exames, seja pelos alunos
que se autopropõem, seja por aqueles que, por mérito próprio, conseguem alcançar um nível acima do
proposto.
As presentes alterações visam ainda uma preparação de acordo com o que foi instituído, quer
pelo programa do Ministério da Educação, quer pelas metas a alcançar definidas pelo “quadro europeu
de referência para as línguas”, que são avaliadas nos exames da Cambridge.
Também os manuais escolares adotados sofreram uma alteração, nomeadamente a partir do 2º
ciclo, pois viabilizam uma preparação integrada para o cumprimento dos programas e exames.
Relativamente à calendarização dos exames, a mesma manter-se-á como nos anos transatos e
sendo os Encarregados de Educação notificados atempadamente de todas as datas e procedimentos
relativos aos mesmos.
Ficamos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento que entendam por necessário
Com a maior consideração e votos de um bom ano.

Torres Vedras, 07 de setembro de 2018

A Direção Pedagógica

As professoras de Inglês

Eduardo Castro

Ana Filipa Caixaria e Carla Marçalo
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