
 

 

Circular nº 16 – 21/22 

 

  

 
Exmo. Sr. Encarregado de Educação: 
 

A Direção do Colégio Vasco da Gama cumprimenta e tem o prazer de informar 
que, no âmbito do protocolo estabelecido com o Cambridge English e com o Cambridge 

Educational Partner, e no seguimento do sucesso das experiências decorridas, irá 
continuar a proporcionar aos seus alunos a possibilidade de realização de exames de 
nível de proficiência em Inglês. 
 É objetivo do Colégio facilitar o acesso à certificação de proficiência linguística 
em Inglês, dada a sua importância no futuro académico e profissional dos alunos. 

Os exames serão realizados por examinadores da Cambridge English e 
corrigidos na Universidade de Cambridge. A integração do Colégio no Nationals School 

Project prevê ainda que os alunos tenham acesso a estes exames através de um custo 
abaixo dos preços de mercado praticados no nosso país. 

 
Serão realizados exames dos seguintes níveis:  
 

YLE Starters – alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo, nível A1 – 67,50 €  
YLE Movers - alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo, nível A1 - 70,00 € 
YLE Flyers – alunos do 6. º ano, nível A2 – 72,50 € 
KEY – alunos do 7º ao 9º, nível A2- 99,50 € 

  PET – alunos do 7º ao 9º, nível B1- 105,00 € 
FCE – alunos do 10º ao 12º, nível B2 – 180,00 € 
CAE – alunos do 10º ao 12º, nível C1 e C2 – 187,50 € 
 

Os alunos, dentro de cada nível de ensino, poderão inscrever-se para o exame 
para o qual se sintam preparados. 

 
Este ano as datas previstas para a realização dos respetivos exames são: 

YLE (Starters, Movers e Flyers) - 6 de maio no CVG 
KEY – 6 de maio no CVG  
PET – 6 de maio no CVG 
FCE – a combinar com os alunos  
CAE – a combinar com os alunos  

Nota: Os exames FCE e CAE, pela sua especificidade, são realizados 
nas instalações do Cambridge Exam Centre, no Estoril. 

Oportunamente será enviado o boletim de inscrição. 

  
Meleças, 02 de fevereiro de 2022 

 
DESTINATÁRIO: Encarregados de Educação dos alunos do 4º ano, do 6º ano, do 3º Ciclo e do Ensino Secundário 


