Simulados Interativos Pre-A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers
Orientações para pais
Esse simulado pode ser usado para avaliar se seu filho está pronto para fazer o exame Pre-A1
Starters, A1 Movers ou A2 Flyers e onde seu filho pode precisar de ajuda. Será preciso ajudá-lo a
iniciar o teste, mas ele não deve receber ajuda para responder as perguntas.
Tempos
Pre- A1 Starters
Teste
Compreensão Auditiva
Intervalo
Leitura e escrita
Total: 50 minutos

Tempo
Aprox. 15 minutos
Aprox. 15 minutos
Aprox. 20 minutos

A1 Movers
Teste
Compreensão Auditiva
Intervalo
Leitura e escrita
Total: 1 hora e 5 minutos

Tempo
Aprox. 20 minutos
Aprox. 15 minutos
Aprox. 30 minutos

A2 Flyers
Teste
Compreensão Auditiva
Intervalo
Leitura e escrita
Total: 1 hora e 15 minutos

Tempo
Aprox. 15 minutos
Aprox. 15 minutos
Aprox. 40 minutos

Equipamento necessário




Mesa ou escrivaninha com cadeira
Laptop ou PC com teclado, mouse e fones de ouvido
Relógio

Procedimento
1. Verifique se você possui a versão mais recente do Adobe Acrobat Reader DC no seu
computador. Você pode fazer o download gratuitamente.
2. Salve o Listening Question Paper – Interactive and Reading-Writing Question Paper –
Interactive do seu email para o seu computador, adicionando o nome do seu filho ao nome do
arquivo. Por exemplo:
Movers Listening Question Paper – Interactive – Anita Kapoor
Movers Reading-Writing Question Paper – Interactive – Anita Kapoor
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3. Prepare um espaço de trabalho para seu filho da seguinte forma:
a. Escolha uma área tranquila, sem distrações;
b. Use uma escrivaninha ou mesa com laptop ou PC, teclado, mouse e fones de ouvido;
c. Ofereça uma superfície clara, sempre que possível;
d. Forneça um relógio que seu filho possa ver com facilidade.
4. Comece com o Listening Question Paper interativo:
a. Abra o teste para seu filho no Adobe Acrobat Reader DC, no modo de exibição de página
única.
b. Seu filho deve inserir o nome dele.
c. Tranquilize-o de que tudo bem se ele não conseguir fazer tudo, mas que ele deve tentar dar
uma resposta para cada pergunta.
d. Mostre ao seu filho como: clique em uma caixa e digite, clique em uma caixa para marcar e
clique nas listas suspensas para selecionar uma resposta - talvez seja necessário clicar duas
vezes em algumas caixas.
e. Seu filho pode precisar rolar para ver todas as perguntas e opções para cada parte.
5. Seu filho deve ir para a Parte 1 e fazer o seguinte:
a. Clicar no play do botão de áudio.
b. Ouvir e seguir as instruções escritas e de áudio.
c. Completar as perguntas da Parte 1. Observe que seu filho deve nomear apenas as
crianças mencionadas no áudio. Ele deve deixar a caixa vazia para as outras crianças - há
uma opção em branco no topo da lista.
6. Seu filho deve seguir o mesmo procedimento para as outras partes. Veja que a última foi
removida desse teste interativo (Parte 4 para Starters e Parte 5 para Movers e Flyers).
7. Quando seu filho terminar o teste, salve-o com as respostas completas.
8. Dê ao seu filho um intervalo de 15 minutos antes de começar o próximo teste.
9. Siga para o Reading-Writing Question Paper interativo:
a. Abra o teste para seu filho no Adobe Acrobat Reader DC no modo de exibição de página
única.
b. Seu filho deve inserir o nome dele.
c. Informe a seu filho quanto tempo ele tem para concluir o teste. Diga e mostre a ele a que
horas você pedirá que termine. Tranquilize-o de que tudo bem se ele não conseguir fazer
tudo, mas que ele deve tentar dar uma resposta para cada pergunta.
d. Mostre ao seu filho como: clique em uma caixa e digite, clique em uma caixa para marcar
e clique nas listas suspensas para selecionar uma resposta - talvez seja necessário clicar
duas vezes em algumas caixas.
e. Seu filho pode precisar rolar para ver todas as perguntas e opções para cada parte.
10. Seu filho deve ir para a Parte 1, ler atentamente as instruções e concluir as perguntas dessa
parte, e seguir o mesmo procedimento para as outras partes do teste.
11. Peça a seu filho que pare após o tempo terminar (20 minutos para Starters, 30 minutos para
Movers e 40 minutos para Flyers).
12. Salve o teste com as respostas completas do seu filho.
13. Envie um email ao professor do seu filho com os dois testes concluídos em anexo.
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