EASY LANGUAGES INTERCÂMBIOS
Preparação para os exames
É difícil fazer uma auto-avaliação em língua. Você pode achar ter um bom
nível na escola mas não se sentir a vontade quando precisar comunicar no
exterior.
Os certificados de idioma foram projetados para que você disponha de um
reconhecimento oficial e objetivo do seu nível de idioma. A preparação desses
certificados requer um verdadeiro esforço do estudante e uma metodologia
adequada.
Nossa recomendação para os alunos que desejam passar esses exames é
um curso de preparação de 8 a 12 semanas.

Exames de Cambridge
Os Exames de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages)
permitem avaliar as sua capacidade de usar o idioma em situações reais de
comunicação.
Exames de Cambridge — Inglês em São Francisco (escola Brandon College)
— Inglês em Vancouver (escola iTTTi) — Inglês em Malta (escola EC) —
Inglês em Londres (escola EC English) — Inglês em Bournemouth (escola
ETC International College) — Inglês em Bournemouth (escola Westbourne
Academy)
Ver Mais...

IELTS
O IELTS é um teste de inglês reconhecido pelo seu alto controle de qualidade.
O IELTS permite avaliar o seu nível de inglês para integrar uma universidade
inglesa ou constar de forma oficial no seu currículo.

Inglês em Cardiff — Inglês em Malta (escola EC) — Inglês em Vancouver
(escola iTTTi) — Inglês em Londres (escola EC English) — Inglês em
Bournemouth (escola ETC International College) — Inglês em Bournemouth
(escola Westbourne Academy) — Inglês em Liverpool (escola LILA)

TOEFL
O TOEFL (Test of English as a Foreign Language) avalia a capacidade dos
candidatos em compreender e falar inglês tal como ele é utilizado no ensino
médio e superior.
Inglês em São Francisco (escola Brandon College) — Inglês em Vancouver
(escola iTTTi) — Inglês em Malta (escola EC)

TOEIC
O TOEIC é o teste de inglês geral e profissional mais conhecido no mundo.
Ele foi escolhido por mais de 10.000 organizações em mais de 120 países.
Cada ano, mais de 6 milhões de candidatos passam o exame.
Inglês em Vancouver (escola iTTTi)

DELF e DALF
Os diplomas DELF e DALF permitem determinar de maneira oficial o seu nível
de francês. Os exames DELF e DALF estão disponíveis para todos os níveis.

Francês na Normandia — Francês em Montpellier — Francês em Aix-enProvence — Francês em Nice

DELE
Os Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE) são diplomas
oficiais, outorgados pelo Instituto Cervantes na Espanha e oficialmente
reconhecidos pelo Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Espanha.
Espanhol em Alicante

TestDaF e DSH
O TestDaF é um exame de alemão de nível avançado. Ele é necessário para
estudar em uma universidade alemã.
Alemão em Berlim (escola DID) — Alemão em Hamburgo (escola DID) —
Alemão em Munique (escola DID) — Alemão em Frankfurt (escola DID)

