
Esse documento tem a finalidade de auxiliar pais que estão 
inscrevendo no exame de seleção ‘Common Entrance 
Assessment’ seus filhos, para os quais a língua materna não 
é o Inglês ou Irlandês. Informações também podem ser 
obtidas através do diretor da escola primária onde seu filho 
está matriculado, sua escola secundária local (AQE Grammar 
School) ou na Secretaria do AQE 
(tel. 02890224002 
 

The Common Entrance Assessments. (CEA) – Exame de 
seleção para ‘Grammar Schools’. 
  

1. O que é o exame de seleção ‘Common Entrance Assessments 
(CEA)’? 

O CEA é um processo de seleção, que 34 escolas (grammar schools) 
utilizam para selecionar seus alunos.   
 
2. Quem deverá fazer inscrição para esse processo de seleção 
(CEA)? 
Deverão fazer inscrição para esses exames, pais que desejam que seus 
filhos tenham a chance de matricularem-se em uma das 34 escolas 
relacionadas no website do AQE.  
 
3. Quando devo inscrever  meu filho? 
Crianças que irão cursar o sétimo ano da escola primária (P7) em 
Setembro de 2016 poderão inscrever-se para o CEA. Formulários de 
inscrição para o CEA podem ser enviados para o AQE a partir de 3 de 
maio de 2016 (quando seu filho ainda estará no sexto ano – P6) até 9 de 
Setembro de 2016 (durante o qual o seu filho já estará no sétimo ano – 
P7). 
Essa inscrição é somente para que seu filho possa fazer os exames de 
seleção. Mais tarde, durante o mês de Fevereiro, os pais terão a 
oportunidade de encontrar com o diretor da escola primária, onde seu filho 
está matriculado, para escolher a melhor escola para seu filho de nível 
secundário. 
 

Os exames de seleção. 
 
1. Como são os exames de seleção (CEA)? 
O CEA é baseado em três exames de uma hora cada. Os exames são 
nas disciplinas de Matemática e Inglês do presente currículo da educação 
escolar primária. Os exames no ano serão divididos em três manhãs de 
sábado: 12 e 26 de Novembro de 2016 e 3/12/2016.. 
 
2. O meu filho tem que completar todos os três exames? 
Não necessariamente. O resultado é calculado entre as duas melhores 
notas, portanto, são necessários apenas dois dos exames. Entretando, 
recomendamos que: para que seu filho tenha uma maior chance no 



resultado final obtido, que ele utilize desta oportunidade de fazer os três 
exames, já que é o quê a maioria das crianças faz. 
 
 
3. O que é incluído nos exames? 
Cada exame tem 54 questões com um total de 64 pontos. Os pontos são 
divididos igualmente  entre Inglês e Matemática, ou seja, 32 para cada 
disciplina. 
 

Há alguma ajuda para crianças que não falam nem Inglês 
ou Irlandês? 

 
1. A primeira língua do meu filho não é Inglês ou Irlandês; ele 

poderá fazer os exames na sua língua materna? 
Não. Os exames são feitos somente em Inglês ou Irlandês. Todavia, se a 
língua materna do seu filho não for nem Inglês ou Irlandês, e ele está no 
Reino Unido/Irlanda a menos de três anos completados em Setembro de 
2016, pode ser possível obter uma forma de assistência. 
 
2. Como eu devo solicitar para ter esta assistência ao meu filho 

(Access Arrangements)? 
Os pais deverão marcar a opção adequada na seção B do Formulário de 
Inscrição (Section B – Registration Form), Nós iremos então enviá-lo 
formas específicas de assistência relacionadas ao seu pedido. 
 
3. Qual o tipo de assistência que eu posso solicitar? 
Normalmente, esta assistência envolve tempo extra nos exames e o uso 
de um dicionário bilíngue.  
 
4. Qual o comprovante que devo enviar para que meu filho possa 

receber esta essistência? 
Deverão ser enviados  comprovantes/documentos que auxiliem o seu 
pedido, incluindo: 

 Comprovante/documentação de entrada no Reino Unido ou na 
Irlanda (data de entrada no passaporte). 

 Uma carta da escola primária onde seu filho está matriculado, 
confirmando a data da matrícula.  

 
5. O meu filho acabou de chegar na Irlanda do Norte. Ele terá que 

fazer os exames? 
Caso seu filho tenha chegado na Irlanda do Norte em tempo de se 
registrar (antes de 9 de Setembro 2016), então ele deverá fazer os 
exames. 
Crianças que chegarão na Irlanda do Norte depois do período de inscrição 
não poderão fazer os exames, entretanto há a possibilidade de aplicar 
para o processo de seleção usando uma  provisão especial (Special 
Provision), veja a seção ‘Special Circumstances and Special Provision’ 
abaixo. 
 



6. Meu filho não fala Inglês ou Irlandês ; ele terá que fazer os 
exames ? 
Sim. Como descrevemos anteriormente há uma assistência extra(Access 
Arrangements). Além disso ao decorrer do processo de aplicação, será 
possível aplicar para Circunstâncias Especiais (Special Circunstances), 
veja as informações na seção abaixo.  

 

Há algum tipo de auxílio se meu filho possui um tipo de 
dificuldade de aprendizagem? 

 
1. O meu filho tem um tipo de dificuldade de aprendizagem, é 

possível receber um auxílio durante os exames?  
Sim. A palavra ‘disability’ na seção B do formulário de incrição (Section B 
– Registration Form) é usada e cobre um vasto número de condições, se 
esse é o caso de seu filho marque a opção ‘disability’ no formulário de 
registro. 
 
2. Qual evidência/comprovante deverei mandar?  
Serão consideradas os comprovantes/documentos que apoiem a sua 
alegação. Estes podem ser: 
 

 Qualquer comprovação médica. 

 Comprovação educacional obtida através de um psicólogo 
educacional (educational psychologist) – de segundo estágio (key 
stage 2). 

 Um comprovante da escola primária, onde a criança esta 
matriculada, detalhando o trabalho diário do relevante aluno.  

         
3. Eu não tenho um relatório de um psicólogo educacional do 

segundo estágio (key stage 2), o que mais pode ser considerado 
como evidência?  

Um relatório de um psicólogo ou psicólogo educacional do primeiro 
estágio (Key Stage 1) serão considerados; mas será necessário uma 
sólida documentação relevante da escola primária reforçando a sua 
alegação, inclusive mostrando o desempenho de seu filho normalmente 
na classe. 
 
4. O meu filho terá que fazer o exame se ele tem uma declaração de 
necessidades educacionais especiais (Statement of Special 
Education Needs)?  
Não é necessário crianças que têm uma declaração de necessidades 
educacionais especiais (Statement of Special Education Needs) tomar 
parte no CEA, essas crianças são admitidas no sistema educacional 
secundário sob um diferente procedimento estatutário. 
 
 
 
 
 
 



 

Como devo preencher o Formulário de Incrição 
(Registration Form)? 

 
1. Onde posso obter o formulário de inscrição? 
É possível obter o formulário de incrição através do site do AQE 
(Registration Forms), de uma das escolas que fazem parte do sistema de 
seleção AQE ou do escritório do AQE. Pode-se também obter o formulário  
em algumas das escolas primárias. O formulário de inscrição estará 
disponível a partir de quarta-feira 3 de Maio de 2016.  
 
2. É necessário pagar pela inscrição? 
Sim, cada candidato deverá pagar £48, essa quantia cobrirá o custo dos 
três exames. Crianças que recebem vale refeição/merenda escolar 
gratuíta (free school meals) não têm de pagar pela inscrição; desde que 
enviem um documento comprovando esse direito com o formulário de 
inscrição, como uma cópia da carta recebida do Departamento de 
Educação e Biblioteca (Education and Library Board).  
 
3. Eu não tenho a carta do Departamento de Educação (Education 
Authority) confirmando o vale refeição/merenda escolar gratuíta do 
meu filho. Há algum outro documento que eu possa enviar como 
alternativa? 
Favor entrar em contato com o Departamento de Educação (Education 
Authority) e solicitar uma segunda via do documento, caso não seja 
possível; uma carta da escola primária, onde seu filho está matriculado, 
confirmando a merenda escolar gratuíta, será aceita. 
 
4. Eu não posso encontrar a certidão de nascimento do meu filho, 
eu poderia enviar outro documento de indentificação? 
Nós solicitamos uma cópia da certidão de nascimento/adoção. Caso não 
seja possível apresentar a certidão; uma cópia do Passaporte mostrando 
as informações relevantes sobre a criança, será aceita. 
 
5. É necessário enviar os documentos originais com o formulário de 
inscrição ? 
Não, favor mandar uma cópia do original, todos os documentos 
enviados não serão retornados. 
 
6. Qual o tamanho da fotografia que devo enviar com o formulário de 
inscrição? 
Deverão ser enviadas três fotografias idênticas com o formulário de 
inscrição, cada fotografia deverá ser do tamanho equivalente a do 
passaporte (Britânico/Irlandês). 
 
7. Como devem ser coladas as fotografias no formulário de 
inscrição? 
As fotografias devem ser coladas no formulário usando cola tipo bastão 
(Pritt stick). O nome do candidate deverá ser escrito no verso de cada 
fotografia, caso desprendam-se do formulário de registro. 



 
8. Qual a escola que devo colocar como o local escolhido para meu 
filho fazer os exames?  
Os exames poderão ser feitos em qualquer uma das 35 escolas, escolha 
a escola mais conveniente para você e seu filho nas manhãs dos exames. 
Outro fator a considerar é onde colegas da classe de seu filho farão seus 
exames ; pois as vezes é bom para crianças fazerem os exames no 
mesmo local de seus colegas.   
 
9. A escola selecionada para meu filho fazer o exame, terá que ser a 
mesma que ele eventualmente escolherá para o ensino secundário?  
Não, a escola selecionada é apenas para fazer o exame. Uma vez que os 
exames terminem, você poderá aplicar para qualquer uma escolas que 
fazem parte do processo de seleção do AQE. 
Inscrição para a escola pós primária ocorre em Fevereiro, através do 
Departamento de Educação (Education Authority). O Diretor da escola 
primária, que seu filho cursa, fornecerá mais informações sobre o 
processo de inscrição. 
 
10.  Eu terei certeza em obter a minha escolha de escola para fazer os 
exames? 
As vagas nas escolas para fazer os exames são selecionadas de acordo 
com as inscrições recebidas por ordem de chegada, se caso não houver  
vagas na sua primeira escolha, a sua segunda escolha será selecionada. 
 
11.  Eu não tenho certeza de como completar o formulário de 
inscrição. 
Caso tenha problemas ao completar o formulário, favor entrar em contato 
com a Secretaria do AQE o mais cedo possível. 
 

Circunstâncias Especiais e Provisão Especial 
(Special Circumstances and Special Provision)  

 
1. O que são Circunstâncias Especiais e Provisão Especial? 
Assim que os exames forem feitos, no caso de você achar que seu filho 
sofreu alguma desvantagem por não falar Inglês como a primeira língua, 
ou porque algo aconteceu durante o período dos exames que fez com que 
ele não tenha tido um desempenho como esperado, você poderá fazer 
inscrição para Circunstâncias Especiais ou Provisão Especial (Special 
Circumstances and Special Provision). 
 
2. Caso meu filho faça os exames, mas o desempenho dele tenha 
sido afetado por circunstâncias pessoais; o que devo fazer? 
Após seu filho completar os exames, preencha o formulário SC16, inclua 
com o formulário todas as evidências/comprovantes que você puder. 
Em fevereiro quando for realizada a reunião com o diretor da escola 
primária, onde seu filho está matriculado, sobre a transferência para o 
nível secundário, peça ao diretor para anexar o formulário completo 
(SC16) junto com as evidências/comprovantes no formulário de 
transferência (Transfer Form). Mais informações podem ser encontradas 



na seção do site do AQE (Access, Special Circumstances and Special 
Provision). 
 
3. Onde posso obter o formulário SC16? 
O formulário SC16 estará disponível a partir de Setembro de 2016, o do 
ano anterior (SC15) pemanecerá online apenas como exemplo. O 
formulário estará disponível através do nosso website ou qualquer uma 
das escolas afiliadas ao AQE (AQE grammar schools). Caso não seja 
possível obter o formulário desta forma, favor entrar em contato com a 
Secretaria do AQE (02890224002), e nós o enviaremos uma cópia. 
 

Dia dos exames 
 
1. Como saberemos como são os dias dos exames? 
Depois que recebermos o formulário de inscrição enviaremos um cartão 
de admissão, favor não perdê-lo. No cartão constarão detalhes sobre o 
horário dos exames e o que seu filho terá que trazer com ele nos dias dos 
exames. O cartão é indispensável, o candidato terá que trazê-lo nos 
dias dos exames. 
 
2. Eu posso levar meu filho para conhecer a escola onde ele fará os 
exames ? 
A escola onde o seu filho fará os exames entrará em contato com você, 
sobre uma data de familiarização antes dos exames. 
  
3. Os pais podem permanecer na escola durante os exames?  
Isso depende de cada escola. Informações específicas serão fornecidas 
pela escola antes dos exames.  
 
4. O que faço caso meu filho fique doente em um dos exames?   
Não se alarme. Candidatos precisam de apenas dois dos três exames 
para obter um resultado. Isso é justamente feito para o caso de situações 
como essa acontecerem. 

 
Correção e Resultado 

 
1. Quando sairá o resultado final dos exames ? 
28/1/2017. 
 
2. Quem mais receberá uma cópia do resultado do exame? 
A escola primária de seu filho receberá uma cópia do resultado. 
 
3. Qual é a forma do resultado final do exame? 
O resultado é um valor numérico, um número entre 55 e 145, com uma 
media de 100. No ano passado o valor mais alto foi 129. Notas não serão 
usadas.  
 
4. Como saberei se o resultado do meu filho é bom o suficiente para 
ele ingressar na sua escola de preferência ?  



Os pais deverão entrar em contato com a escola (grammar school) em 
questão, e verificar qual o valor mais baixo do candidato admitido. 
Entretanto valores de admissão variam a cada ano, e essa informação 
obtida pode ser usada apenas como um guia. 
 
5. É possível ter os exames corrigidos novamente caso eu tenha 
dúvida do resultado ? 
Sim, esse processo será explicado e incluído com o resultado final que 
será enviado para a residência do candidato.  
 
6. Quando eu saberei qual das escolas aceitará meu filho? 
No final de Maio o Departamento de Educação (Education Authority) 
enviará para a sua residência a decisão quanto à escola escolhida. O 
AQE não tem alçada sobre essa informação.   


