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Para as escolas

Venha descobrir Trinity
Exames de língua inglesa que mudam vidas
A avaliar a qualidade do idioma inglês desde 1938

www.trinitycollege.com

Uma comunicação eficiente é a chave
para o sucesso no século XXI!

A maneira como comunicamos
uns com os outros… determina
a qualidade das nossas vidas.
Anthony Robbins, orador motivacional e escritor
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Preparamos estudantes para
um mundo em mudança
A vida no século XXI é mais competitiva e desafiante
do que nunca! Mas saber comunicar em inglês de
forma eficiente — oralmente ou por escrito, aumenta
as oportunidades para estudar, aprender e trabalhar.
Cada vez mais, o que determina o sucesso na vida não
é apenas conhecer uma língua, mas sobretudo o que se
pode obter e transmitir através de uma língua.
Esta é a razão pela qual, na Trinity College London,
ensinamos inglês para a vida, tendo por base em
situações do dia-a-dia, avaliando a comunicação
e o desempenho em contextos da vida real.

Venha descobrir Trinity
Trinity é uma entidade examinadora internacional
pautada pela qualidade e exigência, incentivando e
acompanhando a cada passo o processo de avaliação
e desempenho de cada um. Estabelecida em 1877,
Trinity avalia mais de 700.000 pessoas anualmente,
em todo o mundo.
Enquanto entidade examinadora da língua inglesa,
de música e de teatro, a nossa herança permite-nos
combinar um conhecimento aprofundado em matéria
de comunicação em língua inglesa, oferecendo
qualificações em vários níveis e apresentado benefícios
únicos para alunos, professores e escolas.

Exames que têm um impacto positivo
Aumenta a confiança e capacidade de
comunicação de crianças e jovens
Aprendizagem centrada nas crianças e
jovens, motivando-os para o processo
de aprendizagem
Aulas estimulantes, divertidas e
importantes para o futuro
Permitem que as escolas preparem os
alunos para o sucesso

www.trinitycollege.com
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Para cada aluno há um exame
Trinity que é específico, que
prevê um percurso flexível e
que, acima de tudo, reconhece o
desempenho a nível internacional

Como sempre, o examinador era
excelente e fez comentários muito
úteis durante a sessão de avaliação.
School teacher, Cadiz, Spain

Adaptado a cada escola
O examinador desloca-se até à escola para fazer os
exames orais. Estes exames podem ser marcados
de acordo com a disponibilidade de cada escola e
dos professores. Também os exames escritos podem
ser feitos em cada escola em datas específicas e em
qualquer altura do ano.

Reconhecimento Internacional
Os exames Trinity são regulados e certificados pelo
Ofqual (Gabinete de Qualificações e Regulamentações
de Exames) e por várias universidades reconhecidas
internacionalmente. As autoridades educacionais e
organizações comerciais de todo o mundo confiam
nos nossos exames e nos nossos certificados de
proficiência da Língua Inglesa.

Apoio Profissional
Providenciamos apoio profissional necessário para os
seus professores (consulte a página 8) e garantimos à
equipa administrativa o acesso direto ao nosso sistema
de gestão de exames - Trinity Online. Garantimos ainda
que a sua escola tenha sempre o apoio necessário
através de uma equipa Trinity local.

Celebração do desempenho
Os certificados Trinity College London são enviados
diretamente para as escolas para serem distribuídos
pelos alunos. Para celebrar este feito, muitas escolas
realizam uma cerimónia na qual entregam os
certificados aos alunos na presença dos pais. Um
representante da Trinity poderá também estar presente
nesta cerimónia, caso assim a escola o desejar.
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Um certificado Trinity confirma e valida os seus conhecimentos

Caminhos de aprendizagem flexíveis e progressivos
À medida que os alunos progridem na escola, nos estudos mais avançados e no emprego, a sua motivação para aprender
inglês progride também. Trinity providencia um caminho de aprendizagem flexível que apoia cada aluno na sua jornada,
acompanhando cada passo e cada meta alcançada.

Exames Trinity para estudantes:
Nível CEFR

Escolas primárias
e secundárias

Escolas
secundárias e
estudos mais
avançados

C2

GESE Grau 12

ISE IV

C1

GESE Grau 11
GESE Grau 10

ISE III

B2

GESE Grau 9
GESE Grau 8
GESE Grau 7

ISE II

B1

GESE Grau 6
GESE Grau 5

ISE I

A2

GESE Grau 4
GESE Grau 3

ISE Foundation

A1

GESE Grau 2

Pre-A1

GESE Grau 1

(Quadro de referencia Comum
da Rede Europeia para Línguas)

Estudante
proficiente
(avançado)

Estudante
independente
(intermédio)

Estudante
básico
(iniciante)

Preparação para o
emprego

SEW C1

SEW B2+
SEW B2

SEW B1

GESE: Graded Examinations in Spoken English
A compreensão e conversação é avaliada através de uma conversa individual, dinâmica e não ensaiada. Os
exames GESE são adequados a todos os alunos, de qualquer nível, desde o iniciado ao avançado.

ISE: Integrated Skills in English
Um exame que abrange a leitura, a escrita, a compreensão e a conversação que avalia competências
linguísticas em inglês e desenvolve competências de comunicação para os estudos académicos e para o
emprego. O ISE oferece a flexibilidade necessária para desenvolver competências ao longo do tempo. O
relatório diagnóstico é detalhado que descreve as áreas fortes e aquelas que requerem aperfeiçoamento
em cada uma das competências linguísticas.

SEW: Spoken English for Work
Um exame de compreensão e conversação que avalia o conhecimento e o domínio da língua inglesa num
contexto de trabalho, como por exemplo através de conversas telefónicas, debates ou até apresentações.

Trinity Stars: Young Performers in English Award (Prémio para jovens artistas em inglês)
Premiamos crianças e jovens entre os 3-12 anos que estão a aprender inglês através da música, poesia,
teatro ou histórias em inglês. Trinity Stars apoia os professores ajudando-os a cativar e a motivar as crianças
a aprender inglês de uma forma bem divertida.
www.trinitycollege.com
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Os exames de língua inglesa Trinity são
únicos — são desenhados para dizer mais
sobre cada aluno, sobre a sua capacidade de
comunicação, bem como o que é necessário
para garantir a progressão da aprendizagem

Competências de comunicação
autênticas
Os exames Trinity focam-se na avaliação das
competências de comunicação de forma autêntica,
desenvolvendo em cada aluno as competências
necessárias para enfrentarem a realidade escolar
e o mundo de trabalho com sucesso.

Competências para a vida
Testamos o domínio da língua inglesa através de atividades
de exploração que apoiam e promovem o desenvolvimento
de competências transversais, tais como apresentações
orais, avaliação de informação recolhida e escrita de
projetos. Estas competências são fundamentais para o
futuro escolar e profissional dos alunos.

Exames que se focam no aluno
Algumas atividades que exploramos nos nossos exames
orais permitem que sejam os estudantes a escolher um
tópico de conversa de interesse pessoal. Isto faz com
que o exame seja mais motivador e confortável, o que
permite também que os alunos relaxem, falem com maior
confiança e tenham portanto um melhor desempenho.
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Os exames Trinity não são momentos ensaiados,
mas são, na verdade, conversas entre o aluno e o
examinador, avaliando não só o domínio da língua
inglesa, mas também a interação e a dinâmica dos
intervenientes, numa situação que se apresenta
como espontânea.

Examinadores experientes
Os nossos examinadores são nativos ingleses, experientes
e que foram formados para promoverem o conforto
e confiança dos alunos, estimulando-os a falar sobre
assuntos e interesses pessoais, enquanto os apoiam
e os motivam para o melhor desempenho possível.

Feedback e diagnósticos
Após os exames orais, o examinador reúne com os
professores e dá uma opinião global de cada aluno
examinado. Relativamente aos exames ISE Leitura,
Escrita e Oral e Audição, além de uma apreciação global
no término da sessão, enviamos também relatórios e
diagnósticos relativos a cada aluno, salientando as suas
forças bem como as áreas a melhorar.

Padrões Internacionais
Os exames GESE e ISE de Trinity foram formalmente
registados no Quadro Europeu Comum de Referência
(QECR) para as línguas, usando a metodologia
aprovada pelo Concelho da Europa, para que o nivel
de proficiência da língua alcançado num exame
Trinity seja universalmente compreendido.

Um exame oral Trinity é uma conversa dinâmica e interativa
entre um aluno e um examinador nativo inglês.

Competências de reflexão

Impacto na sala de aula
Os nossos exames refletem e pressupõem uma
aprendizagem eficaz através de uma linguagem
inovadora e motivadora que contempla um conteúdo
educativo integrado (CLIL), de modo a conduzir a
um impacto positivo na aprendizagem prática e no
desenvolvimento escolar, profissional e pessoal do aluno.

Comunicação — a conexão humana — é
a chave para o sucesso a nível pessoal
e na carreira.
Paul J Meyer, homem de negócios e autor

Sentimento de conquista e progresso
Vamos ao detalhe relativamente ao que é expectável
de cada candidato, em cada um dos níveis de exame.
Só desta forma é que podemos transmitir com
clareza o que foi alcançado até ao exame e o que é
necessário para garantir a progressão, em termos de
aprendizagem e exploração de competências.
Os nossos exames GESE têm 12 graus, desde o nível
de iniciação até ao avançado, o que nos permite ter
um nível adequado para cada aluno. Uma vez que os
próprios alunos reconhecem cada passo do processo
de aprendizagem, também sentem maior motivação
para o desenvolvimento e para o progresso.

A progressão pelos graus de Trinity é desenhada
para refletir a taxonomia de Bloom, desde o nível de
raciocínio mais baixo (LOTS), que engloba os atos
de lembrar e compreender, até ao nível mais alto de
raciocínio (HOTS), que engloba a análise e avaliação.

Criar
Combinar ideias para formar uma nova ideia
Avaliar
Desenvolver opiniões, julgamentos e decisões
Analisar
Separar o todo nas partes que o compõem
Aplicar
Usar factos, regras e princípios
Compreender
Organizar e selecionar factos e ideias
Lembrar
Identificar e lembrar a informação

www.trinitycollege.com
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Trinity providencia uma variedade de
serviços de apoio para professores
Feedback
Após o exame oral, o examinador reúne com os
professores para dar feedback sobre o desempenho
dos alunos. Estes comentários são feitos de forma
motivadora e de incentivo para os professores de forma
a que estes reflitam construtivamente sobre o processo
de ensino-aprendizagem na sala de aula.

Recursos disponíveis online
Um repositório de informação disponível para os
professores que contém guias de aprendizagem,
atividades da sala de aula, vídeos sobre os exames,
exemplos de exercícios de exploração e apoio para
a preparação para os exames. Disponíveis em
www.trinitycollege.com/ESOL

Apoio Profissional
A nossa equipa de apoio providencia materiais para
ajudar os professores a prepararem os estudantes para
os exames, bem como, sempre que solicitado, também
providencia cursos locais para o desenvolvimento das
competências de ensino para professores.
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Apoio no desenvolvimento curricular
O conteúdo dos exames Trinity é facilmente integrado
no currículo da sua escola. A estrutura do processo
de aprendizagem é desenhada para se adaptar ao
desenvolvimento dos seus alunos.

A sua escolha de excelência nos
livros escolares
Com Trinity, pode escolher qualquer livro de texto e
recursos que melhor se adeqúe às necessidades dos seus
alunos. Várias editoras têm vindo a desenvolver livros
de apoio aos exames Trinity. Para mais informações por
favor consulte www.trinitycollege.com/ESOLbooks

Apoio local
Os nossos exames são entregues diretamente nas escolas
através da rede de representantes locais e/ou nacionais
Trinity. Os nossos examinadores deslocam-se até à sua
escola para implementar os exames orais. A sua equipa
local Trinity estará sempre à sua disposição para o apoiar,
para responder às suas questões e para se assegurar de
que os exames decorrem nas devidas condições.

O logótipo Trinity nos centros registados
Assim que registar a sua escola como um centro
Trinity, ser-lhe-á atribuído um logótipo que deverá usar
nos seus materiais promocionais e na sua escola. Isto
ajudá-lo-á a promover a sua associação com Trinity e
o seu compromisso para qualificar de forma eficaz e
reconhecida internacionalmente os seus alunos.

Registered Exam Centre 1234567

Os exames de língua inglesa de Trinity:
Avaliam competências de comunicação
em contextos de vida real
Promovem o desenvolvimento de
competências transferíveis
Incluem tarefas adaptadas e centradas
no aluno
Encorajam o estudante a ser
independente e colaborante com os
professores

Qualificações para professores
A Trinity também oferece certificados e diplomas
de qualificação para o ensino do Inglês como língua
estrangeira (TESOL). Estas qualificações são aceites,
entre outros, pelo British Council nos seus centros em
todo o mundo. Saiba mais sobre Trinity CertTESOL,
DipTESOL e outras qualificações de ensino em
www.trinitycollege.com/TESOL

Apoiam praticas de aprendizagem
inovadoras, tais como conteúdo e
aprendizagem integrada da língua
(CLIL)
Estão mapeados no Quadro de
Referência Comum da Rede Europeia
para Línguas (CEFR)
Estão orientados para os currículos
educativos nacionais
Encorajam a interatividade e
comunicação espontânea
São orientados por nativos ingleses
profissionais e simpáticos
Providenciam criticas construtivas
para estudantes e professores
Realizam-se nas próprias escolas e em
datas previamente acordadas

www.trinitycollege.com
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Os nossos exames são reconhecidos
internacionalmente como prova
evidente da proficiência em inglês
dos nossos alunos
Trinity é reconhecido pelo Gabinete de Qualificações e
Regulamentações de Exames (Ofqual), o regulador das
qualificações em Inglaterra.
As qualificações da língua inglesa de Trinity são
reconhecidas pelo Quadro de Referência Nacional
de Qualificações do Reino Unido (NQF) e estão em
concordância com o Quadro de Referência Europeu
de Qualificações (EQF)*.

ALTE — a Associação de Examinadores
de Línguas da Europa, que promove
multilinguismo e estabelece padrões de
qualidade para a avaliação da língua

Em 2012 as nossas qualificações de
GESE e ISE foram premiadas com a
‘marca Q’ de ALTE, o nível mais alto de
qualidade atribuído a nível Europeu.

EALTA — a Associação Europeia para os
Testes e Avaliação da Língua, que promove
a compreensão e a melhoria da avaliação da
língua, nos países Europeus

Os exames Trinity são
aprovados pelo Departamento
de Vistos e Imigração do Reino
Unido (UKVI) como testes de
língua inglesa próprios para
a obtenção de vistos e para
candidaturas à cidadania britânica.
* excepto GESE grau I
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Trinity é membro de:
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EAQUALS — Avaliação e Acreditação da
Qualidade dos Serviços da Língua, que
promove um elevado nível de ensino e
aprendizagem da língua

UK V
Immiigsas and
ration

IATEFL — Associação Internacional
de Professores de Inglês como Língua
Estrangeira, que apoia profissionais do
ensino da língua inglesa pelo mundo

Descubra mais competências de Trinity
Competências de Comunicação
Exames de grau e certificados para estudantes de
todas as idades
Exames sobre competências de comunicação que
motivam os alunos para o desenvolvimento da sua
proficiência em inglês falado – inclui debates em grupo,
apresentações e discursos públicos.

Teatro e Artes performativas
Qualificações para estudantes e professores em
todos os níveis de experiencia e competências
Os nossos programas de ensino em teatro e artes
performativas incentivam o desenvolvimento
progressivo de competências práticas, recorrendo a
Shakespeare, discurso e drama, atuação, desempenho
em grupo , teatro musical e artes.

Música
Exames de música, certificados e diplomas em
atuação, ensino, teoria da música e composição
Uma atuação é o espelho de uma avaliação musical.
Os nossos exames avaliam o desempenho musical
como um todo e cada candidato como um individuo,
reconhecendo que a musicalidade é pessoal e pode ser
demonstrada das mais diversas formas.

Rock e Pop

Descubra mais
Para saber mais sobre Trinity, fale com um
representante local Trinity. Teremos um enorme
prazer em esclarecer as suas dúvidas.
Convidamo-lo também a visitar www.trinitycollege.com/
worldwide para obter mais informações.
Para se candidatar a ser um centro registado de Trinity,
consulte a página www.trinitycollege.com/register

O exame Trinity é uma experiência
muito positiva e motivante para
os nossos alunos - Um dos nossos
estudantes comentou depois de
ter saído do exame “Estou muito
satisfeito por ter feito isto!”
Jennie Martin, Professora, Escola Hong Kong Yuen

Exames que usam canções conhecidas de rock e pop
para avaliar as competências necessárias a músicos
aspirantes
Seja autodidata ou aprendiz, seja por diversão ou em
busca de uma carreira musical, os exames Rock e Pop
Trinity ajudarão os músicos a desenvolver um conjunto de
competências essenciais em baixo, tambor, violão, teclado
e voz, enquanto ganham uma qualificação reconhecida.

Prémios das Artes
Uma diversidade de qualificações no Reino Unido
que inspiram pessoas até aos 25 anos a crescer
como artistas
Através dos Prémios das Artes, crianças e jovens
podem explorar artes visuais, literatura, média e
multimédia e promover a sua autoconfiança. Com estas
atividades, é nossa intenção sensibilizar os mais jovens
a apreciar atividades culturais e a prepará-los para um
futuro no mundo artístico.
www.trinitycollege.com
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