
O QUE PROFESSORES E 
ESCOLAS DIZEM SOBRE
NOSSOS EXAMES



O que professores e escolas dizem sobre nossos exames*:

*A Pesquisa perguntou a professores e gestores de escolas suas visões sobre o impacto dos exames têm no ensino e na aprendizagem. Obtivemos 5.789 respostas de  109 países.

Concordam que preparar para 
as Qualificações Cambridge 
English melhora o inglês dos 

alunos.

95%
Concordam que as 

Qualificações Cambridge 
English oferecem uma estrutura 
de currículo a ser seguida com 

milestones claros. 

88%
Concordam que as 

Qualificações Cambridge 
English ajudam a construir a 
autoconfiança dos alunos.

86%

Concordam que há 
muitos materiais de 
apoio disponíveis para o 
preparo para os exames.

3/4
Concordam que as 
Qualificações 
Cambridge English têm 
impacto positivo na 
motivação dos alunos.

9/10
Concordam que as 
Qualificações 
Cambridge English são 
facilmente 
implementadas.

3/4
Concordam que as 
Qualificações 
Cambridge English 
ajudam a aprimorar os 
padrões de ensino.

8/10



Foi o que deu a motivação 
necessária aos alunos para fazer o 
exame e seguir com seus estudos 

de língua inglesa.

Brasil

Permite que os alunos estudem 
mais a língua, imersos em um 
ambiente em que predomina o 

inglês.

Brasil

Os alunos se sentem mais 
motivados a aprender sabendo que 

podem ter um certificado.

Brasil

As Qualificações Cambridge English 
são valorizadas por meus alunos e 
suas famílias, então é um estímulo 

para professores continuarem a 
buscar novas metodologias.

Brasil

O que professores e escolas dizem sobre nossos exames*:

*Depoimentos de participantes brasileiros extraídos da Pesquisa.



Meus alunos estão sempre 
motivados quando vêm à escola, 

porque sua precisão no inglês 
melhorou muito.

Brasil

Preparar estudantes para os 
exames de Cambridge 

definitivamente impulsionou minha 
carreira e meu conhecimento da 

língua.

Brasil

As Qualificações Cambridge English
ajudaram tanto na melhora dos 

padrões de língua inglesa e 
competências profissionais de meus 
alunos, quanto nos meus próprios.

Brasil

Os exames de Cambridge são 
focados no alcance de metas, então 

os alunos e professores vêem
claramente no que precisam focar 
durante as aulas de preparação.

Brasil

O que professores e escolas dizem sobre nossos exames*:

*Depoimentos de participantes brasileiros extraídos da Pesquisa.



Melhoram minhas técnicas de 
ensino e linguagem, além de motivar 

os alunos a aprender.

Brasil

As Qualificações Cambridge English
têm sido usadas para revelar o nível 
de nossos alunos. Isso enriqueceu 

nosso curso.

Brasil

As  Qualificações Cambridge 
English têm um impacto muito 

positivo em nossas habilidades de 
ensino, e também em nossas vidas 

educacional e pessoal.

Brasil

Tanto o ensino quanto os alunos 
melhoraram muito quando 

começamos a usar as Qualificações 
Cambridge English.

Brasil

O que professores e escolas dizem sobre nossos exames*:

*Depoimentos de participantes brasileiros extraídos da Pesquisa.



Meus alunos compreendem que as 
Qualificações Cambridge English

são, com toda a certeza, uma ponte 
para o sucesso acadêmico.

Brasil

Os exames ajudam os jovens 
candidatos a identificar seus pontos 

fortes e fracos, de maneira clara. 
Como resultado, os professores 

podem ajudá-los a melhorar mais 
facilmente.

Brasil

Eu me tornei uma professora mais 
preparada. Meus alunos estão mais 
motivados para aprender e usar o 

inglês.

Brasil

Os exames de Cambridge são 
excelentes para estudantes que 

querem sair do país para estudar ou 
trabalhar.

Brasil

O que professores e escolas dizem sobre nossos exames*:

*Depoimentos de participantes brasileiros extraídos da Pesquisa.



*Cambridge English Qualifications Schools Survey asked teachers and school leaders their views about the impact
Cambridge English Qualifications have on learning and teaching. It received a total of 5,789 responses from 109 countries.

3
4

agree that there 
are lots of support 
materials available 
to teach the exams.

agree that 
preparing for 
Cambridge English 
Qualifications 
improves 
students’ English.

95%
agree that 
Cambridge English 
Qualifications provide 
a clear curriculum 
framework to follow, 
with clear milestones.

88%
agree that 
Cambridge English 
Qualifications help 
to build students’ 
confidence.

86%

9
10

agree that 
Cambridge English 
Qualifications have 
a positive effect 
on students’ 
motivation.

agree that 
Cambridge English 
Qualifications are 
easy to implement.

3
4

agree that 
Cambridge English 
Qualifications help 
to improve teaching 
standards.

8
10

*What teachers and school leaders say about us:



Entre em contato com sua escola para saber mais sobre as Qualificações Cambridge English.

1 englishatwork.cambridgeenglish.org
² englishatwork.cambridgeenglish.org
³ www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages
⁴ www.cambridgeenglish.org/Images/368332-research-notes-65.pdf 
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As Qualificações Cambridge English avaliam todas 
as quatro habilidades: leitura, escrita, compreensão 
auditiva e produção oral.

As Qualificações Cambridge English são 
reconhecidas e valorizadas por milhares de 
organizações em todo o mundo.

Seu/sua filho(a) pode usar uma 
Qualificação Cambridge English 
para viajar, candidatar-se a 
empregos ou obter uma vaga numa 
universidade internacional.

1,5 bilhão de pessoas falam 
inglês, o que torna o idioma 
um dos três principais idiomas 
mais usados no mundo.³

of learners say that as a 
result of preparing for 
their exam, their English 
has improved

As Qualificações Cambridge English ajudam 
a desenvolver as habilidades e confiança de 
seu/sua filho(a). Elas proporcionam foco e 
ritmo para manter.

dos empregadores usam 
pelo menos um método 
para avaliar as habilidades 
no idioma inglês.¹

dos empregadores 
declaram o quão 
importante o idioma inglês 
é para sua organização.²

Saiba mais sobre as habilidades em inglês no ambiente de trabalho de seu país:  englishatwork.cambridgeenglish.org

Você sabia?

80% dos alunos dizem 
que, como resultado da 
preparação para o exame, 
seu inglês melhorou.⁴

cambridgeenglish.org/qualifications 

http://englishatwork.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/
englishatwork.cambridgeenglish.org
englishatwork.cambridgeenglish.org
www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages
https://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/published-research/research-notes/

