
 

CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS  

 

A Universidade de Cambridge, localizada na Inglaterra e uma das mais 

renomadas do mundo, possui um departamento cuja função é oferecer a todos 

aqueles que estudam inglês uma ampla variedade de exames internacionais de 

alta qualidade. São testes que abrangem diferentes níveis de conhecimento e 

diversas faixas etárias. Todos os anos, 1,5 milhão de candidatos prestam os 

exames (Cambridge Esol Examinations) da Universidade de Cambridge em mais 

de 135 países.  

 

No Brasil, o Grupo Educacional Bom Jesus foi o primeiro autorizado a aplicar 

esses importantes testes, sendo algumas de suas Unidades consideradas 

centros aplicadores.  

 

Os certificados são emitidos pela Universidade de Cambridge e reconhecidos no 

país pela Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e PUC Minas. Na Inglaterra, são mais de 240 universidades e, 

nos Estados Unidos, mais de 450, entre elas Harvard Business School, Yale 

University, Columbia University, University of California, Boston University, Miami 

University e State University of New York. 

 

Os testes aplicados na Educação Bilíngue ofertada no Bom Jesus Internacional 

Alphaville são: 

 

 Flyers/Young Learners (YLE): são testes para crianças que motivam e 

reconhecem o sucesso no aprendizado do idioma. São apropriados para 

alunos do Ensino Fundamental. Os testes são divertidos, coloridos e 

incentivam o aprendizado do inglês. São considerados completos, porque 

avaliam as quatro habilidades linguísticas: leitura, compreensão auditiva, 

expressão escrita e expressão oral. Ao final do 6.º ano, os alunos que 

atendam aos requisitos para a realização do teste prestam o exame. 

http://www.bomjesus.br/atividadeped_exibir.vm?unidade=bjn_internacional&id=20755855


 

 Preliminary English Test (PET) e First Certificate in English (FCE): ao 

final do 9.º ano, os alunos estão aptos a realizar os exames PET e FCE de 

proficiência da Universidade de Cambridge.  

 

Por que prestar os exames  

 São reconhecidos internacionalmente por instituições educacionais, 

empresas e órgãos governamentais.  

 Facilitam o acesso aos cursos de Letras do Ensino Superior, permitindo, 

em muitos casos, que sejam eliminados créditos. 

 São aceitos como evidência de proficiência em inglês em cursos de pós-

graduação no Brasil e no exterior.  

 Enriquecem o currículo. 

 Motivam os alunos. 

 São ferramentas de avaliação confiáveis e imparciais, pois são 

elaborados por uma equipe especializada, levando-se em consideração 

todos os candidatos. 

 A correção é criteriosa. Os exames abrangem as quatros habilidades 

linguísticas: compreensão auditiva, interpretação de texto, conversação e 

escrita. 

 Baseiam-se em situações reais de comunicação, incentivando os alunos 

a aprenderem o inglês autêntico.  

 Possuem validade por tempo indeterminado.  

 

Para saber mais, acesse: www.cambridgeesol.org. 

http://www.cambridgeesol.org/

