
Dê a seus alunos uma vantagem  
competitiva em inglês

Um guia para escolas



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 baseados em atividades 
especialmente elaboradas para crianças e pré-adolescentes. 
Escolas do mundo todo usam esses testes para motivar seus 
alunos a aprender inglês e mostrar aos pais o progresso que 
as crianças têm.

Benefícios ao oferecer  
Cambridge English: Young Learners
4		Excelente maneira de motivar as crianças  a 

aprender inglês

4		Proporciona às crianças uma ótima base no 
aprendizado de inglês internacional

4		Mostra aos pais o comprometimento de sua 
escola com o aprendizado da língua inglesa – 
estes testes são extremamente populares entre os 
pais e são prestados em 70 países

4		Amplo suporte de planejamento e ensino para 
seus professores de inglês

4		Ótima preparação para os exames Cambridge 
English de níveis mais altos
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Por que oferecer os testes  
Cambridge English: Young Learners?

Três divertidos testes baseados em  
atividades reais
•  Três níveis - Starters, Movers e Flyers - assim seus alunos 

tem um caminho claro e progressivo.

• 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.

•  Especialmente elaborados para crianças e pré-adolescentes 
de 7 a 12 anos para aumentar a motivação para  
aprender inglês:
 –  Tópicos familiares e interessantes facilitam o 

relacionamento das crianças com os testes e fazem com 
que elas consigam falar sobre eles com confiança.
 –  Conteúdo e atividades atraentes, tais como desenhar, 

colorir e conversar, tornam os testes divertidos e 
agradáveis.

Inglês internacional
•  Desenvolvidos de acordo com padrões internacionais.

•  Testam a leitura, a escrita, a compreensão auditiva e a 
expressão oral das crianças e pré-adolescentes baseados 
em situações reais do dia a dia, fazendo com que a 

comunicação aconteça de forma natural.



•  Mais de 4 milhões de candidatos prestam os testes 
Cambridge English, reconhecidos por mais de 13.500 
organizações no mundo todo.

Abordagem estruturada de qualidade
•  Testes alinhados ao Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (CEFR) – o modelo internacionalmente 
aceito para descrever habilidades linguísticas:
 –  Mostra aos pais exatamente como o inglês de seus filhos 

está progredindo.

•  As provas de Reading and Writing (Leitura e Escrita) 
e de Listening (Compreensão Auditiva) são corrigidas 
na Inglaterra, assegurando uma correção consistente e 
imparcial.

•  Todos os testes Cambridge English são respeitados por sua 
qualidade, imparcialidade e impacto educacional positivo.

Suporte para os professores em sua escola
•  Os professores que preparam seus alunos para os nossos 

testes usufruem de um amplo pacote de suporte, incluindo 
um website especial com: 
 – modelos de testes
 – manuais dos testes
 – relatórios sobre os testes
 – idéias para planejamento de aulas
 – atividades para a sala de aula.

www.teachers.CambridgeESOL.org

Um certificado Cambridge English para todos

Toda criança que prestar um teste Cambridge English: Young 
Learners recebe um certificado. Essa é uma grande conquista 

e premia a habilidade individual da criança.

As crianças conseguem 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?

Prepare as crianças em sua escola para grandes oportunidades 
no futuro. Os três testes Cambridge English: Young Learners 
levam naturalmente a outros testes Cambridge English para 
alunos do ensino fundamental e médio e há mais testes para 
adultos.

Todos os exames Cambridge English estão alinhados ao Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas (CEFR).
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Próximos passos

•�� Ofereça�os�testes�Cambridge�English:�Young�
Learners em sua escola

 O centro autorizado local Cambridge English pode lhe dar 
todas as informações que você precisa sobre:
 – como oferecer os testes
 – qual a sua importância
 –  quando os alunos poderão prestar os testes e quanto 

eles custam.

Encontre o centro mais próximo de você no site: 
www.cambridgeenglish.org/br/encontreumcentro

•�� Suporte�para�professores�de�Língua�Inglesa

Professores que preparam alunos para os testes Cambridge 
English tem acesso gratuito ao nosso  website que inclui:
 – informações sobre os testes
 – idéias de atividades para a sala de aula
 – planejamento de aulas
 – e muito mais.

Acesse o Teacher Support website:
www.teachers.CambridgeESOL.org

“  Preparar-se para um teste 
de Cambridge é altamente 
motivador para os alunos...”
Mark Thomas,  
Professor de inglês, 
VHS Berlin-Pankow



•	 	An	international	language	including	the	world’s	major	
varieties of English

•	 	English	that	is	understood	and	used	globally	for	
business,	study	and	everyday	living

•	 	The	English	spoken	in	the	real	world	–	not	just	the	
classroom

•	 	The	most	valuable	range	of	English	qualifications	in	 
the world
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Cambridge	English	Language	Assessment	(part	of	the	University	of	
Cambridge) desenvolve e produz os testes 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.

.

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

Facebook.com/CambridgeEnglishBrazil

http://www.cambridgeenglish.org/br

Twitter.com/CambridgeEngBR

YouTube.com/CambridgeEnglishTV


