Cambridge – Programas e Qualificações
Cambridge International Examinations prepara os jovens estudantes para a vida,
ajudando-os a desenvolverem uma curiosidade inteligente e um desejo contínuo
de aprender. Somos parte de Cambridge Assessment, um departamento da
Universidade de Cambridge.
Nossos programas internacionais são reconhecidos pelas
melhores universidades e empresas do mundo, oferecendo
aos estudantes uma ampla variedade de opções para
estudos e carreira. Por sermos uma organização sem fins
lucrativos, dedicamos nossos recursos a oferecer programas
educacionais de alta qualidade, capazes de revelar o potencial
do aluno.

O que Cambridge oferece?
Nossos programas e certificações de educação internacional
conduzem o aluno gradualmente do ensino fundamental ao
ensino médio e ao ensino pré-universitário. Com reputação
comprovada, oferecem uma excelente preparação para
a universidade, para o mundo do trabalho e para a vida.
As certificações como Cambridge IGCSE®, Cambridge
International AS & A Level, e Cambridge AICE são
reconhecidas por universidades e empresas no mundo inteiro,
abrindo portas para os estudantes Cambridge. Oferecemos
também qualificações de desenvolvimento profissional
(Cambridge Professional Development Qualifications) para
professores e instrutores.

Por que escolher Cambridge?
Os programas e certificações de Cambridge definem o
padrão global de educação internacional. Eles foram criados
por especialistas, fundamentam-se no rigor acadêmico e
refletem o que há de mais recente em pesquisa educativa.
Eles oferecem uma base sólida para os estudantes avançarem
de um estágio ao outro e são bem apoiados por recursos de
ensino e aprendizado.
Somos os únicos provedores de certificações internacionais
parte de uma universidade consagrada mundialmente – a
Universidade de Cambridge. Todos os anos, quase 1 milhão
de alunos Cambridge de 10.000 instituições de ensino
em 160 países se preparam para o futuro com um ensino
internacional de Cambridge.

Programas e qualificações de Cambridge continuação

O aluno e o professor Cambridge
Os programas e qualificações de Cambridge desenvolvem
não somente conteúdo, mas também técnicas e habilidades,
ajudando os estudantes a progredirem com sucesso para
o próximo estágio da vida educativa e da vida profissional.
Apoiamos as escolas para desenvolverem alunos que sejam:
• confiantes ao trabalharem com informações e ideias –
tanto as suas próprias quanto as de outras pessoas
• responsáveis por si mesmos, sensíveis e atenciosos
com o próximo
• questionadores para que desenvolvam sua habilidade
de aprender
• inovadores e equipados para novos e futuros desafios
• engajados intelectual e socialmente, prontos para fazer
a diferença.
Apoiamos os professores Cambridge para se tornarem:
• confiantes para lecionar e despertar em cada aluno o
interesse pelo aprendizado
• responsáveis por si mesmos, sensíveis e atenciosos com
o próximo
• questionadores como aprendizes também, desenvolvendo
sua prática de ensino
• inovadores e equipados para novos e futuros desafios
• engajados intelectual e socialmente, prontos para fazer
a diferença.

Certificados internacionalmente reconhecidos
Os programas e qualificações de Cambridge têm a reputação
comprovada de oferecerem uma excelente preparação para
a universidade, para o mundo do trabalho e para a vida.
Os estudantes podem ter a confiança de que os resultados
recebidos são imparciais e obedecem ao nosso sistemático
padrão global.
As universidades e empresas mais consagradas do mundo
reconhecem os diplomas de Cambridge como prova de
competência acadêmica. Dezenas de milhares de estudantes
usam os diplomas de Cambridge para garantir uma vaga
nas universidades ao redor do mundo incluindo algumas das
universidades de maior prestígio no Reino Unido, Estados
Unidos, Canadá e Austrália.

Achamos que o currículo
Cambridge é uma excelente
preparação para a universidade.
Christoph Guttentag, Reitor de admissões para graduação,
Duke University, EUA
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Cambridge vem nos oferecendo não somente uma série de exames
rigorosos e de alto valor, como também excelentes níveis de suporte aos
professores, ao corpo administrativo e aos estudantes.
Gavin Lazaro, Professor, Bangkok Patana School, Tailândia

Programas progressivos e flexíveis
Nossos programas e certificações estão divididos em quatro
estágios que conduzem o aluno gradualmente do ensino
fundamental ao ensino médio e ao ensino pré-universitário:
• Cambridge Primary (de 5 a 11 anos*)
• Cambridge Secondary 1 (de 11 a 14 anos*)
• Cambridge Secondary 2 (de 14 a 16 anos*)
• Cambridge Advanced (de 16 a 19 anos*)

Cambridge Primary
de 5 a 11 anos*

Cambridge Secondary 1
de 11 a 14 anos*

Nossos programas e qualificações são flexíveis para que
as instituições de ensino possam moldar os currículos de
Cambridge às necessidades e habilidades dos diversos
alunos. As instituições de ensino podem oferecer todos os
estágios de nossos programas e seus certificados ou escolher
um ou dois estágios para grupos específicos de alunos.
Cada estágio aumenta o desenvolvimento do aluno no
estágio anterior. Eles são totalmente compatíveis com outros
currículos, o que possibilita que as instituições de ensino
construam um currículo que reflita seus próprios valores.

Cambridge Secondary 2
14 a 16 anos*

Cambridge Secondary 1

Cambridge IGCSE®

Cambridge Primary
Checkpoint

Cambridge Secondary 1
Checkpoint

Cambridge O Level

Cambridge ICT Starters

Cambridge ICT Starters

Cambridge ICE

Cambridge International
AS e A Level
Cambridge Pre-U
Cambridge AICE

* As faixas etárias servem somente
como uma orientação.

Cambridge Primary

Cambridge Advanced
16 a 19 anos*
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Suporte abrangente
Cambridge oferece suporte abrangente, cuidadosamente planejado em torno das necessidades dos alunos e professores
Cambridge. Todos os estágios de Cambridge abrangem quatro áreas: currículo, qualificações, sala de aula e comunidade.

Currículo

Sala de aula

Qualificações

Comunidade

1. Currículo

3. Sala de aula

Define metas claras para estudantes e professores
desenvolverem seu conhecimento e suas habilidades.
O currículo de Cambridge está no centro da experiência
de aprendizado. As escolas podem usar o currículo de
Cambridge para desenvolverem as habilidades do século 21
de aprendizado independente, pensamento crítico, pesquisa
e comunicação.

Com apoio e orientação, professores e alunos são capazes
de alcançar seu melhor desempenho. Cambridge oferece
recursos de alta qualidade para professores e alunos,
incluindo publicações que apoiam nossos planos de estudos
e treinamentos com especialistas, tanto sobre o conteúdo
das disciplinas específicas, como sobre as habilidades de
desenvolvimento profissional.

2. Qualificações

4. Comunidade

As certificações de Cambridge abrem portas para novas
oportunidades oferecendo aos estudantes um passaporte
global para o sucesso. Cambridge oferece avaliações
confiáveis, rigorosas e flexíveis, e por isso suas certificações
são reconhecidas e valorizadas por universidades, educadores
e empregadores em todo o mundo.

As escolas, professores e alunos Cambridge trabalham
juntos compartilhando boas práticas e ideias. Promovemos
uma série de eventos para líderes de escolas, e também
treinamentos para professores (presencial e online)
com especialistas de Cambridge. Cambridge apoia sua
comunidade de escolas através:
• de conferências e workshops
• do compartilhamento de melhores práticas
• de comunicações periódicas
• das comunidades online para professores.

Cambridge oferece diretrizes e objetivos progressivos claros para
ajudar os professores a otimizarem o aprendizado dos alunos a cada
estágio. Isso torna mais fácil a coordenação entre membros do corpo
docente e elimina defasagens entre estágios.
Jean Gerardi, Professora, St. Gregory’s College, Argentina

Saiba mais! Para mais informações sobre programas e qualificações de Cambridge, visite www.cie.org.uk,
envie um e-mail para info@cie.org.uk ou fale com a equipe de Atendimento ao Cliente no telefone +44 1223 553554
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