Um guia para os pais

Dê a seu filho uma vantagem
competitiva em inglês

Cambridge English: Young Learners
Cambridge English: Young Learners, também conhecido como
Young Learners English (YLE), é uma série de testes divertidos
e motivadores em língua inglesa especialmente elaborados
para crianças e pré-adolescentes. Junte-se aos milhares de
pais ao redor do mundo que escolhem estes testes e saiba
exatamente qual o nível de inglês de seu filho de acordo com
reconhecidos padrões internacionais.

Benefícios para seu filho
4 E xcelente maneira de motivar seu filho a
aprender inglês

4 P roporciona a seu filho uma ótima base no
aprendizado de inglês internacional

4 P remia o progresso de seu filho
4 Ótima preparação para os exames Cambridge
English de níveis mais altos

Cambridge English: Young Learners
Dê a seu filho uma vantagem competitiva
em inglês

Reconhecidos por mais de

13.500

instituições em todo o mundo

4 milhões

Mais de
de candidatos por ano
escolhem os exames

Cambridge English

Por que prestar Cambridge English:
Young Learners?
Três divertidos testes baseados em
atividades reais
• T
 rês níveis - Starters, Movers e Flyers - assim seu filho tem
um caminho claro para aprimorar seu inglês.
• Testes rápidos e motivadores:
––Ex: Starters Listening (Compreensão Auditiva) - 20 min,
Reading & Writing (Leitura e Escrita) - 20 min, Speaking
(Expressão Oral) - de 3 a 5 min.
• E
 specialmente elaborados para crianças e pré-adolescentes
de 7 a 12 anos para auxiliá-los no aprendizado da língua
inglesa:
––Tópicos familiares e interessantes asseguram que seu
filho consiga falar sobre eles de maneira confiante.
––Atividades divertidas e agradáveis, tais como desenhar,
colorir e conversar.

Inglês real do dia a dia
• Ajuda seu filho a se comunicar naturalmente em inglês:
––Seu filho usará o inglês para ler, escrever, entender e falar,
baseado em situações reais do dia a dia.
• Seu filho aprende inglês internacional:
––Cambridge English: Young Learners atende aos padrões
internacionais e utiliza inglês internacional.
• Seu filho junta-se a mais de 4 milhões de pessoas
em todo o mundo que prestam os
exames Cambridge English
todos os anos.

Exames de alta qualidade
• Exames de alta qualidade que são imparciais e confiáveis:
––As provas de Reading and Writing (Leitura e Escrita) e
de Listening (Compreensão Auditiva) de seu filho são
corrigidas na Inglaterra.
• S
 aiba exatamente qual o nível de inglês de seu filho e como
o inglês dele está progredindo:
––Alinhado ao Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (CEFR) – o modelo internacional para
descrever habilidades linguísticas.

Popular entre os professores
• O
 s professores podem focar no desenvolvimento da
linguagem real para comunicação:
––O face-to-face Speaking test (teste oral presencial)
significa que o professor do seu filho o encorajará a falar
em inglês nas atividades em sala de aula.
• Os
 professores recebem bastante suporte para preparar seu
filho para o teste:
––Treinamentos, planos de aula e atividades que podem ser
usadas em sala de aula.

Um certificado Cambridge English para todos
Toda criança que presta um teste Cambridge English: Young
Learners recebe um certificado. Essa é uma grande conquista e
premia a habilidade individual da criança.
As crianças obtém de 1 a 5 brasões de Cambridge para cada
parte do teste: Listening (Compreensão Auditiva), Reading
and Writing (Leitura e Escrita) e Speaking (Expressão Oral).

O que vem depois de
Cambridge English: Young Learners?
Os três testes Cambridge English: Young Learners levam
naturalmente a outros exames Cambridge English para alunos
do ensino fundamental e médio e há mais testes para adultos.
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Basic user

Common European Framework of Reference (CEFR)

Todos os exames Cambridge English estão alinhados ao
Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas (CEFR).
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Como o meu filho pode prestar o teste
Cambridge English: Young Learners?
• Fale com o professor de inglês ou com a escola
de seu filho.
Milhares de escolas preparam as crianças para estes testes
de alto nível. Se seu filho já está aprendendo inglês, ele
pode prestar o teste Cambridge English: Young Learners em
sua própria escola.

• Entre em contato com o centro autorizado
Cambridge English
O centro autorizado local Cambridge English dará todas as
informações que você precisa sobre:
––onde seu filho pode aprender inglês e prestar o teste
Cambridge English: Young Learners
––qual a importância de prestar o teste
––quando seu filho poderá prestar o teste
––quanto custa o teste.
Encontre o centro mais próximo de você no site:
www.cambridgeenglish.org/br/encontreumcentro

“	Nós ficamos tão orgulhosos em
receber os prestigiados certificados
Cambridge English...”
Germaine Teh Jhee Wei,
Candidato de Cambridge English: Young Learners,
Tailândia

Cambridge English Language Assessment (part of the
University of Cambridge) desenvolve e produz os exames
Cambridge English – a mais valiosa gama de qualificações
de inglês no mundo. Mais de 4 milhões de pessoas prestam
nossos exames a cada ano em 130 países. Mundialmente,
mais de 13.500 universidades, empregadores, órgãos
governamentais e outras organizações reconhecem
nossas qualificações.
www.CambridgeEnglish.org/YoungLearners

Contato:
Cambridge English Language Assessment Brazil
Avenida Paulista, 807 – conj. 707
São Paulo - SP
CEP 01311-915
Tel: (11) 3253-4271 / 3624-9817
info@CambridgeEnglish.org.br

http://www.cambridgeenglish.org/br
Facebook.com/CambridgeEnglishBrazil
Twitter.com/CambridgeEngBR
YouTube.com/CambridgeEnglishTV
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