
                                                                                                     
  

 

 
 

Acreditamos firmemente que, para aprender e dominar a língua como se de um nativo se trate, 

os nossos alunos devem estar em permanente contacto com a mesma dentro e fora da sala de aula, assim 

como nos eventos. Por estas razões, tentamos certificar os nossos alunos através dos exames Cambridge 

e possibilitamos-lhes o acesso ao conhecimento e às experiências essenciais para que eles possam 

expressar-se fluentemente em Inglês. Ao expor, promover e ensinar os nossos alunos no que diz respeito 

à língua inglesa desde muito cedo, estamos certos de estar a contribuir quer para o desenvolvimento da 

sua capacidade intelectual, quer para uma maior satisfação pessoal, permitindo-lhes a abertura de portas 

para inúmeras oportunidades num mundo que é, ele próprio, cada vez mais multicultural e competitivo. 

 

Cambridge Exams: 

O Colégio do Ave prepara os seus alunos para os exames da Universidade de Cambridge 

(University of Cambridge ESOL: English for Speakers of Other Languages Exams), desde os exames 

iniciais (Young Learners Examinations) até aos níveis mais avançados (Certificate of Advanced 

English). 

Além de sermos reconhecidos como um centro oficial de preparação devidamente certificado 

pelo Knightsbridge Exam and Training Centre, somos também um centro de exames responsável por 

preparar e realizar a maior parte dos exames dos nossos alunos. 

O nosso objetivo é certificar o nível de Inglês dos nossos alunos, munindo-os de uma ferramenta 

de importante valor quer seja para o seu futuro académico, quer seja para a sua carreira profissional. 

Os alunos do Colégio do Ave começam com os exames Cambridge no nível inicial Young 

Learners Exams desde o primeiro ciclo. Estes exames marcadamente motivacionais estão divididos em 

três níveis: Starters, Movers e Flyers e oferecem aos alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 

12 anos, uma introdução suave para os exames que se seguem. 

A preparação para estes exames é levada a cabo em sala de aula a partir do 1.º ano do primeiro 

ciclo, começando com manuais didáticos adaptados ao formato e à metodologia aplicada relativamente 

ao ensino das línguas. 

No ano letivo de 2016-17 o Colégio do Ave permitirá que no primeiro ciclo, nas turmas de 5º, 

7º e 10º ano os alunos beneficiem de um ensino de inglês curricular que simultaneamente os prepara 

para a excelência académica e ainda os possibilita candidatar-se aos exames da Universidade de 

Cambridge. Nos restantes anos letivos essa preparação de exame será feita na oferta extracurricular 

prevendo-se que até ao ano letivo 2019-20 todos os anos curriculares beneficiem dessa oferta 

complementar. 



                                                                                                     
  

 

 
 

Informação sobre os níveis da Cambridge University 

O Key English Test (KET), demonstra que um candidato domina a língua Inglesa, permitindo-

lhe este domínio a interação em situações do quotidiano de alta importância. 

O Preliminary English Test (PET), testa a destreza dos alunos para o uso da competência 

comunicativa quer na oralidade, quer na escrita em situações do dia-a-dia. Este nível intermédio de 

exames representa uma importante qualificação para os que desejam estudar ou trabalhar no estrangeiro 

e é, também, uma útil preparação para os exames ESOL, de nível superior. 

O exame First Certificate in English (FCE), é um exame de nível intermédio superior, que 

propicia ao aluno a possibilidade de gerir com firmeza uma vasta gama de contextos comunicativos: 

orais e escritos. Este exame pode ser realizado pelos nossos alunos no 9.º ano e é o início da preparação 

para o seu sucesso académico. 

O Certificate in Advanced English (CAE) permite que os nossos alunos aperfeiçoem a sua 

destreza no manejo da língua com tarefas reais e que as adaptem aos mais diversos contextos e situações 

práticas. Com este certificado, os nossos alunos estarão mais do que aptos a realizar um curso superior 

em Inglês, uma vez que o CAE é, muitas vezes, um dos requisitos de várias universidades internacionais. 


