APRESENTAÇÃO
e-Certificação
Realiza-se em formato
digital, numa plataforma
eletrónica

Centros de Exame
África do Sul Pretória
Alemanha Berlim
Austrália Sidney

12 - 17 anos
Destina-se a um público
entre os 12 e os 17 anos

Bélgica Bruxelas
Espanha Madrid
França Paris
Luxemburgo Luxemburgo
Namíbia Windhoek

Progressivo
Através de uma
única prova, localiza
aprendizagens em 3 níveis

Níveis A1-A2-B1
Certifica a proficiência
através de uma escala com
equivalência aos níveis do
QECR

Países Baixos Haia
Reino Unido Londres
Suíça Berna · Genebra
Venezuela Caracas

Mais informações em:
www.instituto-camoes.pt/
camoesjunior

e-Certiﬁcação
Português Língua Estrangeira

VANTAGENS

EXAME

INSCRIÇÃO
Individual

Compreensão Oral
25 minutos
Certificar as aprendizagens em português língua
estrangeira, realizadas ao longo do percurso no
ensino secundário, através de um certificado do
Camões I.P., para valorizar o seu currículo de acesso
ao mundo académico ou de entrada no mundo
profissional.

5 textos - 25 itens

• Feita pelos encarregados de educação
• Inscrição online em:

www.instituto-camoes.pt/
camoesjunior

Expressão Oral
10 minutos

•
• Exame realizado num centro de exame Camões

Escola

2 tarefas

Fazer uma avaliação externa das aprendizagens
dos seus alunos em português língua estrangeira,
alinhada pelo Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas, recolhendo informação global e por
competências do desempenho dos seus alunos.

Leitura
45 minutos
5 textos - 25 itens

• Feita pelo(a) professor(a) ou pelos responsáveis
da escola
• Contacto direto com o Camões, I.P. para
agendamento
• Exame realizado na escola dos alunos

Depois de fazer o exame
Escrita
Apoiar a introdução do português língua estrangeira
como língua de opção curricular no seu sistema
educativo, enquanto oferta global da entidade
responsável pela língua portuguesa no estrangeiro:
formação de professores, materiais didáticos e
avaliação das aprendizagens, com certificação
alinhada pelo Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas.

40 minutos
2 tarefas

• O exame é carregado na plataforma eletrónica
do Camões Júnior
• Algumas questões são classificadas
automaticamente; outras, por avaliadores
• O resultado é enviado 4 semanas depois, com o
certificado

