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São Paulo, 12 de Setembro de 2022 
 

 
Prezados responsáveis: 

 
Com a crescente necessidade pelo domínio da língua inglesa, a procura pela certificação 
internacional tem aumentado nos últimos anos. Hoje, não só o conhecimento do idioma é 
importante, mas a comprovação da proficiência no idioma se tornou essencial para 
que estudantes possam participar de programas de estudos no exterior ou até mesmo em 
universidades brasileiras. Não apenas para a vida acadêmica, mas também para 
oportunidades profissionais, tal comprovação de conhecimento se tornou etapa fundamental 
no processo de colocação e recolocação no competitivo mercado de trabalho.   
 
Os exames Cambridge estão alinhados com o Quadro Europeu Comum de Referência para 
Línguas (CEFR), padrão internacional utilizado para descrever as habilidades linguísticas de 
cada nível do idioma, e contempla as quatro habilidades linguísticas de comunicação: leitura, 
escrita, compreensão auditiva e produção oral.   
 
O Colégio Marista São Luís está trabalhando com a Cambridge na preparação 
dos estudantes para as certificações internacionais e, como parte deste trabalho, serão 
oferecidos aos(às) nossos(as) educandos(as) do 4º ano do Ensino 
Fundamental simulados com o objetivo de familiarizá-los com os exames, deixá-los mais 
confiantes, e já apresentar alguns resultados prévios às famílias. Por meio dos resultados 
dos simulados, os estudantes poderão ser indicados para a efetiva realização do exame de 
Cambridge em 2023, quando poderão então ter acesso a uma certificação internacional.  
  
Além de serem uma ferramenta de avaliação de nível de inglês fidedigna que atende a padrões 
internacionais, os exames permitem que seu(sua) filho(a) tenha um retorno e reconhecimento 
pelo esforço dedicado ao estudo da língua, possibilitando também o acompanhamento do 
próprio progresso, marcando as etapas do aprendizado.   
 
O Colégio Marista São Luís e a Cambridge convidam você a abrir um mundo de 
oportunidades para seu(sua) filho(a)!  
 
Convocamos os responsáveis para uma reunião virtual com as equipes técnica-docente 
e representantes da Cambridge University Press & Assessment, para orientações gerais e 
apresentação do cronograma de realização do simulado do Programa Marista Bilíngue-PMB.  
 
Data da reunião: 14/09/2022 
 
Horário: 18h às 19h 
Modalidade: on-line (via Teams). 
 
Link: https://bit.ly/3dd62wN 
 
 

https://bit.ly/3dd62wN
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Para mais informações, contate a equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico-NAP 2.   
 
Um forte abraço.  
 
Cambridge University Press & Assessment - Brasil  
 
 
Explore nosso mundo e descubra como podemos ajudar a expandir o seu, em cambridge.org/english 


