Informação n.º 24/2015-2016
Atividade de Inglês – The Kids Club Expo
Cambridge Young Learners English Test - CYLET
Estimados Pais e Encarregados de Educação,

À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores,
no âmbito da atividade de Inglês, assegurada pelo The Kids
Club Expo desde o ano letivo de 2009/2010, existe a
possibilidade de os Alunos do 4.º ano que concluam com sucesso o programa do The Kids Club,
participarem no Exame Básico de Inglês - Cambridge Young Learners English Test (CYLET).

Estes testes especiais elaborados e corrigidos pela Universidade de Cambridge ESOL (English for
Speakers of Other Languages), destinam-se a Crianças que estudam a língua inglesa e dividem-se em
três níveis: Starters, Movers e Flyers.

Os testes Starters, dirigidos a Crianças dos 7 aos 12 anos, que são coloridos e divertidos, avaliam as
quatro competências linguísticas - compreensão auditiva, expressão oral, leitura e expressão escrita -,
para além de também serem um teste à maturidade dos Alunos.

É com grande orgulho que anunciamos que, ao longo do ano letivo em curso, durante a avaliação
contínua promovida nas aulas de Inglês e em resultado das provas escritas entretanto aplicadas, a
Professora Franciele Oliveira identificou diversos Alunos do 4.º ano que considera que estão em
condições de participar no exame do nível Starters e passar com distinção.

Gostaríamos de realçar que a participação dos Alunos no CYLET que é facultativa, para além de se
fundamentar na decisão da Professora de Inglês (baseada na avaliação contínua), depende da
autorização dos Pais e Encarregados de Educação dos Alunos selecionados, que deverá ser
manifestada em impresso próprio, mas também do pagamento da propina devida – Eur. 75,00
(setenta e cinco euros) - que será debitada com o valor da mensalidade de maio.
Os Pais dos Alunos “selecionados” receberão uma mensagem adicional com o impresso de
autorização de participação, para ser preenchido e entregue na Secretaria.

Informamos que, neste ano letivo, o exame CYLET será na 6.ª-feira, dia 30 de junho, em horário a
definir, em princípio, no período da manhã, nas instalações do Real Colégio, no Lumiar.
A Associação Ester Janz assegurará o transporte de ida e volta dos Alunos que se inscreverem.
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De acordo com o The Kids Club Expo, a participação nestes exames da Universidade de Cambridge é
aconselhável porque:
• estabelecem um objetivo claro na aprendizagem do Aluno, sendo por isso motivadores;
• o certificado obtido comprova o grau de êxito do candidato em cada uma das provas do
exame: oralidade, compreensão auditiva, leitura e escrita;
• integram o portfólio europeu de línguas, podendo ser incluídos no passaporte de qualificações
reintroduzido nas escolas oficiais em setembro de 2004;
• são uma introdução suave não só aos principais exames de inglês da Universidade de
Cambridge mas também aos exames de outras línguas;
• todos os candidatos recebem um certificado da Universidade de Cambridge;
• embora sejam facultativos, são uma mais-valia que acresce ao sistema de avaliação contínua
interno do The Kids Club.
Cumpre realçar com muita satisfação que, no ano letivo passado, tal como tem vindo a acontecer
nos anos letivos anteriores, os Alunos da Associação Ester Janz que realizaram este exame tiveram
classificações excelentes!
No seguimento do procedimento adotado nos anos anteriores, o The Kids Club Expo irá promover uma
aula de preparação para o CYLET, em data e hora a combinar.

Colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.

Lisboa, 24 de abril de 2017
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