
Find free activities and games on our website: 

cambridgeenglish.org/parents-and-children
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Help your child develop 

real-life English skills

Cambridge English Qualifications help develop children’s skills 

and confidence step by step.  

cambridgeenglish.org/schools
Help your child 

learn English
Activities you can try at home to help your 

child when they are learning English

Activities are focused on our exams 

for young learners – Pre A1 Starters, 

A1 Movers and A2 Flyers

Contact your school to find out more about Cambridge English Qualifications.

1 englishatwork.cambridgeenglish.org

² englishatwork.cambridgeenglish.org

³ www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages

⁴ cambridgeenglish.org/research-and-validation/published-research/research-notes
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Cambridge English Qualifications test all four skills:

reading, writing, listening and speaking. 

Your child can use a Cambridge 

English Qualification to travel, 

apply for jobs, or get a place at 

an international university. people speak English, 

making it one of the top 

three most commonly used 

languages in the world.³

of learners say that as a 

result of preparing for 

their exam, their English 

has improved

Cambridge English Qualifications help to 

develop your child’s skills and confidence. 

They provide focus and pace to keep your 

child motivated, every step of the way.

of employers use at least 

one method to test 

English language skills.¹

of employers state how 

important the English 

language is to their 

organisation.²

Learn more about English language skills in the workplace for your country: englishatwork.cambridgeenglish.org

Did you know?

cambridgeenglish.org/qualifications 

of learners say that as a 

result of preparing for 

their exam, their English 

has improved.⁴

Cambridge English Qualifications are accepted and 

valued by thousands of organisations worldwide. 

Sua linha do tempo para ensinar e preparar para nossos exames
Aqui você encontrará dicas e conselhos úteis para ajudar sua escola a promover, ensinar, 
preparar e celebrar as Qualificações Cambridge English.

cambridgeenglish.org/teaching-the-year

Início do ano 
Esse é o momento perfeito para informar a pais e novos professores sobre os benefícios das Qualificações 
Cambridge English e para que sua escola descubra todo o suporte incrível disponível para ajudar a 
promover os exames. 

Ensinando e preparando ao longo do ano
Agora que seus professores e pais estão cientes de nossas qualificações, é hora de começar a ensinar e 
preparar seus alunos para eles. Nossa extensa lista de recursos ajuda professores e pais a apoiar os 
alunos em seu aprendizado – tanto dentro como fora da sala de aula.

cambridgeenglish.org/start-of-the-year

O que fazer agora:
Faça o download da ficha de informações sobre os principais benefícios, 
que você pode usar para explicar aos pais como as Qualificações 
Cambridge English podem preparar seus filhos para o sucesso futuro.

Promova um evento para apresentar os nossos exames aos pais. 
Certifique-se de consultar nosso kit de ferramentas para eventos para 
obter dicas sobre a execução de eventos e conhecer os materiais de 
divulgação disponíveis.

Inclua a apresentação e o folheto para pais em seus eventos. Esses
são ótimos recursos para promover os exames e oferecer dicas sobre 
atividades de aprendizado que os pais podem fazer em casa com
os filhos.

O que fazer agora:
Faça o download de nossos handbooks para professores para 
obter informações essenciais sobre nossos exames em um único 
lugar – eles logo se tornarão uma parte vital de seu kit de 
ferramentas de ensino.

Use os nossos materiais de preparação, planos de aula e 
atividades de aprendizado oficiais online para proporcionar o 
suporte a seus alunos. Existem centenas de ideias práticas para 
você experimentar na sala de aula. 

Participe de nossos seminários e webinars gratuitos para obter 
informações valiosas sobre nossos exames, bem como dicas e 
ideias para usar dentro e fora da sala de aula.
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Cambridge Assessment English  
The Triangle Building 
Shaftesbury Road 
Cambridge 
CB2 8EA 
United Kingdom

cambridgeenglish.org

/cambridgeenglish

/cambridgeenglishtv

/cambridgeeng

/cambridgeenglish

We are Cambridge Assessment English. Part of the 
University of Cambridge, we help millions of people  
learn English and prove their skills to the world.

For us, learning English is more than just exams  
and grades. It’s about having the confidence to 
communicate and access a lifetime of enriching 
experiences and opportunities.

With the right support, learning a language is an 
exhilarating journey. We’re with you every step of the way.

1

cambridgeenglish.org/preparing-for-the-exam

Decidindo se inscrever para o exame
Os alunos e os pais terão muitas dúvidas antes do exame. Agora é a hora de conversar com os pais 
sobre o progresso de seus filhos e se eles estão prontos para fazer o exame, além de informa-los 
sobre o processo de inscrição.

Preparação final
Chegou a hora de garantir que seus alunos estão totalmente preparados para o exame.

O que fazer agora:
Leia o guia de inscrição do exame – ele oferece recomendações para 
ter certeza de que seus alunos estão prontos para realizar o exame, 
além de oferecer conselhos ao discutir o progresso do aluno com os 
pais. Também conta com um modelo de carta de inscrição para ser 
usada com pais.

Faça o download das informações para candidatos e da cartilha para 
pais – temos uma para cada exame. Elas incluem detalhes sobre o 
exame, a melhor forma de se preparar, dicas para o dia do exame e o 
que acontece após o exame.

Compartilhe nossos vídeos de experiência do dia do exame com pais 
e alunos para que eles tenham ideia do que esperar no dia do exame.

O que fazer agora:
Faça o download de simulados e realize os testes com as mesmas 
condições do exame para desenvolver a confiança de seus alunos antes 
do exame oficial.

•Assista nossos vídeos do teste de Produção Oral com seus alunos para 
ajudá-los a se sentirem mais preparados.

Use os nossos livros de prática de exame oficiais para oferecer suporte 
aos seus alunos para o sucesso do exame.

cambridgeenglish.org/registering-for-the-exam
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Congratulations!
It’s time to celebrate your success in English. 

We’re proud of you and what you have achieved, 

and we’re with you every step of the way.

CER/6098b/8Y05

Celebrating your  school’s successA helpful guide

 

 

Date: [Date] 

Time: [Time] 

Location: [Location] 

School details and details of how to accept the invitation: [Details] 

 

 

<teacher’s name> 

Today is  
a big day
Receiving a Cambridge Assessment 

English certificate is a great achievement 

and a mark of excellence that can open 

doors to exciting opportunities.

CER/6098c/8Y05

cambridgeenglish.org/celebrating-success

Explicando os resultados
Os resultados foram emitidos – este é um momento emocionante, mas tenso para seus alunos e os pais. 
Nossos recursos foram criados especificamente para ajudar os professores a entender e explicar como os 
resultados são informados aos alunos e pais, de uma maneira clara e fácil de entender.

Celebrando o sucesso
Chegou a hora de reconhecer, celebrar e compartilhar as conquistas de seus alunos e professores 
com os pais, a escola e a comunidade escolar.

O que fazer agora:
Visite nosso site para obter conselhos e dicas sobre como entender e 
explicar os resultados de nossos exames para os alunos e pais.

Você pode ler mais sobre:

• a Declaração de Resultados
• como fazer o download dos resultados de seus alunos
• acessar as estatísticas de nota
• como os empregadores e as universidades podem verificar os    
   resultados dos seus alunos 
• em breve – vídeos de explicação de resultados.

O que fazer agora:
Faça o download do nosso guia útil para obter ideias sobre como você pode 
comemorar os resultados dos exames dos alunos.

Organize uma cerimônia para entrega de certificado para ajudar seus alunos a se 
sentirem orgulhosos e inspirados a continuar sua jornada de aprendizado e fazer 
com que seus professores se sintam recompensados.

Use nosso kit de ferramentas de cerimônia para entrega de certificar a fim obter 
o máximo proveito do seu evento – você terá acesso a um modelo de convite aos 
pais, um modelo de carta de agradecimento aos professores, vídeos, cartazes, 
banners e muito mais.

Você pode fazer o download de todos esses recursos e se inscrever em 
nosso boletim informativo mensal para ficar atualizado com as últimas 
notícias, recursos gratuitos e materiais de divulgação:
cambridgeenglish.org/information-for-preparation-centres
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cambridgeenglish.org/explaining-results


