
 

 

 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação, 

A partir deste ano letivo, o seu educando tem a possibilidade de obter uma 

certificação Cambridge no Agrupamento de Escolas da Guia. 

Cambridge Assessment English apoia, todos os anos, milhões de pessoas na 

aprendizagem de Inglês e a comprovar a mesma em todo o mundo, nos 4 skills - 

leitura, escrita, compreensão e produção oral. 

 

Aceite e valorizada em todo o mundo 

Cambridge English Qualifications são reconhecidas por milhares de universidades e 

governos em todo o mundo. 

Apoio à aprendizagem autónoma 

Existem vários recursos online e livros específicos que ajudam na aprendizagem e 

preparação para o exame. 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners 

Boosters : https://www.cambridge.org/pt/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-

exams-ielts/cambridge-exam-boosters-revised-2020-exam-2nd-edition 

Compact Series : https://www.cambridge.org/pt/cambridgeenglish/catalog/cambridge-

english-exams-ielts/compact-key-schools-2nd-edition/components 

Agora, no nosso Agrupamento de Escolas da Guia, em parceria com a 

International House, teremos: 

- Um “placement test” no dia 26 de outubro, para aferir o nível de proficiência e o 

exame a fazer, com parte escrita e oral (não vinculativo) 

-  “Mock tests” por nível- uma simulação de cada  exame, para que o aluno tenha a 

noção do grau da sua preparação para o mesmo; 

- Um “Cambridge English Exam” por nível de proficiência com 10% de desconto. 
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Todos estes testes /Exames serão corrigidos pela equipa da International House, 

que se deslocará à escola para o “Mock test” e para o exame. No “Placement test”, a 

oral será online. 

Os alunos que pretenderem poderão ter uma aula de 50 ou 75 minutos online para 

apoio ao estudo autónomo.  

Certos de que será uma mais-valia para o seu educando e uma oportunidade única 

de o realizar numa escola pública no centro do país. 

 

• Inscrições no teste diagnóstico ( Placement Test): através da 

classroom de CAMBRIDGE ASSESSMENT 

 Código de acesso: hnw233u 

ou diretamente: https://forms.gle/PMLs7g8nZksnpxcWA 

• Pretendo estar presente na reunião de esclarecimento: 

Código de acesso à classroom: hnw233u 

ou  https://forms.gle/myfooHUJUyUcLco29 

Certos de que será uma mais-valia para o seu educando e uma oportunidade única 

de o realizar numa escola pública no centro do país! 
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