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Prezados Pais e/ou Responsáveis,

As inscrições para os testes MYLE da MLA (Michigan Language
Assessments – da prestigiada Universidades de Michigan) - terão início no dia
29/10.
Os testes MYLE (Michigan Young Learners English) são uma maneira
divertida e incentivadora de testar o inglês de crianças e jovens. Eles testam as
quatro habilidades da linguagem: compreensão auditiva; leitura; escrita e
expressão oral. São subdivididos em três níveis: Bronze; Silver e Gold. Na
Acbeu aplicamos os testes Bronze e Silver e
os resultados destas avaliações têm o
objetivo de encorajar os alunos no seu processo de
aquisição linguística. Por isso, todas as crianças recebem
um certificado, atestando seu desempenho.
Exames como o MLA MYLE são importantes pelos seguintes
motivos:
 São uma ferramenta de avaliação de
reconhecimento internacional;
 Encorajam o estudo do idioma;
 Criam um entendimento do desempenho do aluno por habilidades;
 Preparam para outros testes internacionais.
Os nossos alunos que estiverem cursando qualquer nível do curso Juniors neste semestre já
completaram a matriz curricular para o nível Bronze e, portanto, podem prestar este exame. O
mesmo é válido para os nossos alunos que estejam cursando qualquer nível do curso Young Teens.
Eles já completaram a matriz curricular para o nível Silver e também podem prestar este exame.
As inscrições podem ser feitas em uma de nossas secretarias. Vejam abaixo mais informações
sobre os testes:
CURSO

EXAME

INSCRIÇÃO
Vagas limitadas
29/10 a 20/11

Juniors

MYLE
Bronze

na unidade ACBEU de
sua preferência

Young
Teens

MYLE
Silver

na unidade ACBEU de
sua preferência

29/10 a 20/11

EXAMES ORAIS
E ESCRITOS
23/11
Local: ACBEU
Pituba

23/11
Local: ACBEU
Pituba

HORÁRIOS

VALOR

Manhã: 9:00
Tarde: 14:30

R$ 193

Manhã: 9:00
Tarde: 14:30

R$ 207

Aproveitamos para convidar todos os alunos do Young Teens para fazer um teste simulado
no dia 9 de novembro na Acbeu Pituba. Horários: 9:00 às 11:00 e 14:30 às 16:30. O propósito desta
atividade é trabalhar com o formato do teste e o desenvolvimento de estratégias para sua realização.
Para esse simulado, é necessário fazer inscrição sem custo na sua secretaria até o dia 7 de novembro.
Qualquer dúvida, entrem em contato conosco.
Atenciosamente,
A Coordenação Acadêmica

