
                                                              COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA.  
               Praia Grande, 10 de maio de 2016. 

                   Atividade Pedagógica – 6º ano ao Ensino Médio 
 

       O conhecimento torna os nossos educandos cidadãos do mundo! 
  

Prezados Pais, 

            Conforme planejamento interno e informado anteriormente aos senhores, nosso Colégio 

será polo de qualificação de Exames da Língua Inglesa para posterior Certificação da Cambridge 

English Language Assessment aos nossos educandos. Realizaremos nesse sábado, 14/05, às 10h Palestra 

com a srª Mari, Gerente de Relacionamento – Prep. Centres para maiores informações e 

esclarecimentos. A prof.ª Amanda Meireles Peres, docente da área, estará presente.  

               Essas Certificações são fornecidas pela Cambridge e reconhecidas internacionalmente. Essa 

é a única maneira de comprovar o conhecimento da língua inglesa.  

               Diferentemente de um certificado de conclusão de curso, que prova apenas o estudo, a certificação 

internacional prova o conhecimento de fato do idioma. Há certificações para todas as idades e níveis do 

idioma. Todas as universidades estrangeiras requisitam esse tipo de exame para estudantes cuja primeira 

língua não seja o inglês, Empresas também requisitam esse tipo de certificação a seus funcionários.  

 

“Receber um Certificado Cambridge English comprova o nível de inglês de seu filho, ajudando-o a se 

destacar na multidão ao concorrer a uma vaga em uma universidade ou a uma vaga de emprego. Nossas 

qualificações são aceitas em mais de 20.000 instituições em todo o mundo." 

Cambridge English 

               Os exames Cambridge English são aceitos por mais de 20.000 universidades, empregadores e 

governos no mundo todo. Esses exames podem abrir as portas para a educação superior, melhorar as 

oportunidades de emprego e aumentar as opções de estudo e trabalho para os estudantes. 

               A utilização dos exames Cambridge English em contratações e admissões  

não apenas facilita a descrição das habilidades linguísticas de que a instituição ou organização necessita, 

como também pode fortalecer o perfil do educando entre centenas de milhares de candidatos que já 

possuam estas habilidades. 

               Todos os exames estão alinhados com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR) 

– o padrão internacional para descrição de habilidade linguística. 

COMPAREÇA A ESSA PALESTRA promovida pelo nosso Colégio, agora polo de qualificação de 

Exames da Língua Inglesa! A Palestra é aberta à comunidade, tragam filhos e amigos que tenham interesse 

em ouvir sobre esse Exame/Certificação. SÁBADO, 14/05, ÀS 10 HORAS! 

 
 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

                 Educando com Paixão! 
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