
 
 

Comunicado 093/2019 
Exame de certificação Cambridge 

 Campinas, 19 de agosto de 2019 
 

Prezados pais e responsáveis, 

Desde de 2017, o Colégio Rio Branco Campinas disponibiliza aos seus alunos as             
certificações de proficiência em língua inglesa mais reconhecidas e prestigiadas de todo o             
mundo: os exames Cambridge English. Por meio da parceria com o São Paulo Open Centre               
(Centro Autorizado Cambridge English Platinum), o colégio oferece a aplicação dos           
seguintes exames: 

● Cambridge English: YLE Flyers;  
● Cambridge English: Key (KET); 
● Cambridge English: Preliminary (PET); 
● Cambridge English: First (FCE). 

Além de ser uma ferramenta externa e imparcial para mensurar a eficácia do programa de               
inglês de nossa instituição, estes certificados conferem prestígio e credibilidade para           
aqueles que os recebem. Assim, acreditamos que a participação dos alunos nos exames             
Cambridge English contribuirá para que tenham melhores oportunidades profissionais e          
pessoais. 

Os exames YLE, KET e PET serão aplicados no dia 23 de novembro de 2019. O FCE                 
será aplicado no dia 03 de dezembro de 2019. 

Os interessados devem fazer a inscrição pelo link que segue, até 01 de outubro, para os                
exames YLE, KET e PET e 11 de outubro para o exame FCE.  

Clique aqui para saber qual exame foi 
indicado para o(a) aluno(a) 

Link para inscrição no exame YLE 

Link para inscrição no exame KET 

Link para inscrição no exame PET 

Link para inscrição no exame FCE 
 

É importante frisar que a realização dos exames não é mandatória, ficando a participação do               
aluno a critério da família. 

Márcio Fernandes, representante da SPOC (São Paulo Open Center), estará no Colégio            
no dia 31 de agosto para conversar com as famílias sobre a importância dos exames de                
certificação, procedimentos e sanar possíveis dúvidas em relação à aplicação dos exames            
Cambridge. Ele atenderá os pais interessados na sala D3, no corredor do ensino             
médio, das 9h às 10h15. 

Qualquer dúvida, entre em contato com o prof. André Nalin, assessor de inglês, no e-mail               
andre.nalin@riobranco.org.br 
 
Atenciosamente, 

Diretoria Pedagógica 

 

https://www.riobranco.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Indicacao_Certificacao_Cambridge_2019.pdf
https://www.riobranco.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Indicacao_Certificacao_Cambridge_2019.pdf
https://saopauloopencentre.com.br/produto/inscricao-yle-flyers-colegio-rio-branco/
https://saopauloopencentre.com.br/produto/inscricao-ket-for-schools-colegio-rio-branco-de-campinas/
https://saopauloopencentre.com.br/produto/inscricao-pet-for-schools-colegio-rio-branco-de-campinas/
https://saopauloopencentre.com.br/produto/inscricao-fce-colegio-rio-branco-de-campinas/
mailto:andre.nalin@riobranco.org.br

