


Dentre os pilares pedagógicos que constituem o programa bilíngue da 
International School, o CEFR - Quadro Comum Europeu de Referência para 
Línguas - é um dos parâmetros internacionalmente reconhecidos com o 
objetivo de determinar o nível de proficiência linguística de diversos idiomas, 
entre eles, o inglês.

Familiarização com exames 
internacionais - como funciona?



As coleções Essential e Learnmakers têm seu conteúdo programático, 
Syllabus em inglês, desenvolvido também a partir das habilidades linguísticas 
contidas no CEFR, e é também por meio dele que norteamos nosso processo 
de familiarização com exames internacionais.

Vamos entender como esse processo funciona com os alunos que são 
elegíveis para os exames, a partir do 2o ano do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais ao 2o ano do Ensino Médio?

Primeiramente, instruímos que as escolas apliquem o Teste Online de 
Cambridge com correspondência também para Michigan, que é um 
nivelamento gratuito e que traz 15 a 25 perguntas de múltipla escolha em 
inglês. Este teste é um diagnóstico que sugere quais simulados por faixa 
etária, ano escolar e material International School o seu filho iniciará o 
processo de familiarização para o exame internacional.

Em seguida, os alunos realizam os simulados para o exame indicado. Os 
simulados foram desenvolvidos por Cambridge e Michigan Assessment 
para que nossos alunos experienciem o formato dos exames e todas as 
competências que são avaliadas em termos de conteúdo e linguagem. Além 
disso, realizar os simulados propicia aos alunos uma melhor compreensão 
de como os exames são estruturados e quais os modelos de exercícios dos 
exames. 

É importante ressaltar que todos os resultados são registrados pelas escolas 
parceiras e compartilhados com a International School para que sejam 
analisados. São indicadores importantes de performance dos nossos alunos 
no programa da International School e cada resultado reflete o processo de 
aprendizagem diário.



Além do teste online e dos simulados, nossos programas Essential e 
Learnmakers trazem atividades que também familiarizam os alunos com os 
modelos de exercícios dos exames durante todo o ano escolar, desenvolvendo 
assim as competências necessárias para obter progressivamente bons 
resultados nas habilidades de reading and writing (competências de leitura e 
escrita), listening e speaking (competências auditiva e oral).

Ainda tem dúvidas e gostaria de saber mais informações? Procure a 
coordenação pedagógica do programa bilíngue da International School na 
sua escola e inscreva seu filho para prestar uma Certificação Internacional!
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