
Certificação pelo CAA 
 

Diploma do CAA 

 O CAA é reconhecido pelo Ministério de Educação de Portugal. No final dos 

cursos letivos, os alunos que completam o ano com resultado positivo recebem 

uma avaliação global que inclui os resultados dos três períodos e um diploma 

referente ao nível CEFR concluído com sucesso. 

Diplomas da Universidade de Cambridge 
 Os exames das Universidade de Cambridge são mundialmente reconhecidos por 

instituições educacionais e entidades empregadoras e são exames que 

encorajamos os nossos alunos a fazerem e para os quais o preparamos. São 

opcionais; 

 O CAA é centro de preparação reconhecido pela Universidade de Cambridge 

desde há 20 anos; 

 Para os alunos do CAA estes exames têm lugar no Porto no Knightsbridge 

Examination and Training Centre quatro ou 5 vezes ao ano. 

 

Os diplomas da Universidade de Cambridge disponíveis aos alunos do CAA são: 

 

*PARA CRIANÇAS DE 7 AOS 12 ANOS - Há os exames denominados YLE (Young 

Learner English): STARTERS, MOVERS AND FLYERS 

 

*PARA JOVENS E ADULTOS (12+) - Há os exames denominados KET, 

PRELIMINARY, FIRST, ADVANCED AND PROFICIENCY.  

 

Os cursos de Inglês do CAA seguem os níveis do CEFR (Common European 

Framework of Reference) e têm a seguinte equivalência com os exames da 

Universidade de Cambridge: 

 

Níveis do 
CEFR* 

Cursos do CAA Exames da Universidade 
de Cambridge 

Abaixo do 
nível A1 

Cursos Infantis e A0 – Beginner YLE Starters 

A1 A1 (False) Beginner 
 

YLE Movers 

A2 A2 Elementary 
 

YLE Flyers 
Key (KET) 

Key (KET) for Schools 

B1 B1 Intermediate 

 

Preliminary (PET) 

Preliminary (PET) for 
schools 

B2 B2 Upper Intermediate First (FCE) 
First(FCE) for Schools 

C1 C1 Advanced 

 

Advanced (CAE) 

C2 C2 Proficiency 

 

Proficiency (CPE) 

 



 

CERTIFICAÇÃO ESPECIAL (não autenticada) 
 

O CAA oferece um serviço de certificação especial utilizando os exames da 

Universidade de Cambridge quando um aluno ou um cliente deseja uma certificação 

rápida de validação de nível linguístico. Neste caso, as condições são as seguintes: 

 

o Estes exames podem ser feitos no próprio CAA com horário a combinar 

em um ou mais dias; 

o Têm o custo de 50,00 euros pagos antecipadamente; 

o A correção é feita dentro de um ou dois dias; 

o O CAA emite um certificado com o nível atingido pelo aluno de acordo 

com os critérios da Universidade de Cambridge e do CEFR (Common 

European Framework of Reference). 

TESTES SEM CERTIFICAÇÕES 

 
 Teste diagnóstico – é um teste utilizado para verificação de nível de aluno que 

queira fazer cursos no CAA mas que já tem conhecimentos de Inglês. É 

utilizado para colocação em turmas. 

 

 IELTS (International English Language Testing System). 

 

o No CAA preparamos candidatos que necessitem de fazer o teste IELTS 

por razões de estudo ou profissionais. É também um exame da 

Universidade de Cambridge que podem ser realizados em centros no 

Porto ou Lisboa; 

o Não há certificação para o IELTS no CAA. Esta certificação só pode ser 

dada pela Universidade de Cambridge. 

 

 TOEFL E GRE 

 

o Estes são testes exigidos por universidades americanas; 

o A preparação pode ser feita no CAA mas os exames são em centros 

específicos. Para mais informação, contactar o CAA. 

 

 
CERTIFICADO DE CURSOS vs. DIPLOMAS 

Os alunos que queiram frequentar o curso de Inglês em situações 

especiais como cursos de conversação, cursos individuais, cursos de verão 

intensivos, ou até mesmo o curso adulto letivo mas sem interesse em 

qualificação, poderá receber um CERTIFICADO DE FREQUÊNCIA em que o 

CAA documenta a frequência e número de horas. Este certificado é apenas um 

documento de registo da presença do aluno no curso e não tem o valor do 

diploma. 

   

 


