Mais de 100 anos de experiência e expertise - Ajudamos os alunos a aprender Inglês e
provar suas habilidades para o mundo!
Cambridge English é uma abordagem ímpar de ensino, aprendizagem e avaliação de inglês.
Une as experiências e conhecimentos de Cambridge English Language Assessment e
Cambridge University Press.
Cambridge English tem como direcionamento pesquisa de nível internacional e um profundo
compromisso com:
●
●
●
●

entregar excelência educacional
oferecer melhores oportunidades para alunos e professores
agregar valor a professores, instituições de ensino e empregadores
promover a aprendizagem linguística para trazer benefícios para a sociedade
como um todo.

Sete motivos pelos quais você deve escolher Cambridge English:
1. Desenvolver habilidades em inglês para a vida real
2. Exames para diferentes níveis níveis de conhecimento, faixas etárias e objetivos - inclusive
crianças e jovens em idade escolar
3. Aceito mundialmente para trabalho, imigração e estudos - são mais de 26 mil instituições
ao redor do mundo
4. Apoio completo de uma grande variedade de recursos de aprendizagem e ensino
5. Internacional e disponível no mundo todo - são mais de 150 países
6. Seguro, confiável e justo - o padrão internacional da Universidade de Cambridge
7. Excelência em pesquisa - desde 1913 desenvolvendo as melhores certificações
“Mais cedo ou mais tarde, seus alunos enfrentarão o desafio de serem testados, seja na vida
acadêmica ou profissional. Preparar os alunos para os exames de Cambridge desde cedo,
passo a passo e em ambiente seguro de sala de aula, os auxiliará a ter sucesso em todos os
níveis no futuro. Eles logo percebem que são capazes e começam a se preparar para o
próximo exame.” Luciane Calcara Colégio Farroupilha Porto Alegre
A nossa escola é parceira oficial de Cambridge. O que isso significa? A preparação,
orientação, inscrição e aplicação dos testes internacionais são todas feitas na escola.
Converse com o professor ou coordenador da escola e saiba qual é o exame mais indicado
para você!

