Cambridge – Programas e Qualificações
Um guia para os pais
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.
As necessidades de seu filho enquanto
aluno estão no centro de nossa
abordagem educativa. Nossos programas
e certificações visam despertar em seu
filho uma paixão por aprender que o
acompanhará durante sua trajetória na
escola, na universidade e na vida. Nossa
abordagem oferece às escolas suporte
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.

Educação internacional dos 5 aos 19 anos
Os programas e qualificações de Cambridge levam os estudantes a embarcar
em uma jornada que vai do ensino fundamental ao médio, incluindo preparação
pré-universitária, desenvolvendo conhecimentos e habilidades a cada estágio.
Cambridge Primary
5 – 11 anos*

Cambridge Secondary 1
11 – 14 anos*

Cambridge Secondary 2
14 – 16 anos*

Cambridge Advanced
16 – 19 anos*
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* As faixas etárias servem somente como uma orientação.

Algumas escolas optam por oferecer programas e certificações de Cambridge em
todos os níveis da educação, e outras escolhem somente um ou dois estágios.
Oferecemos flexibilidade às escolas para que possam criar um currículo adequado
às necessidades de cada aluno. Ao final dos estágios Cambridge Secondary 2 e
Cambridge Advanced, seu filho poderá obter certificados globalmente reconhecidos
como Cambridge IGCSE® ou Cambridge International AS e A Level.

Programas e qualificações de Cambridge – Um guia para os pais continuação

Criando oportunidades
ao redor do mundo
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.
Nossas qualificações internacionais,
incluindo Cambridge IGCSE e
Cambridge International AS e A Level,
são reconhecidas pelas melhores
universidades e empresas do mundo,
oferecendo aos estudantes uma ampla
variedade de opções para estudos
e carreira.
A cada ano, milhares de estudantes
conquistam as certificações de
Cambridge que precisam para garantir
uma vaga nas mais consagradas
universidades do mundo, como no
Reino Unido, Estados Unidos, Austrália,
Canadá e Nova Zelândia. Todas as
universidades britânicas e mais de
500 universidades americanas como
Harvard, o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts – MIT, Stanford e Yale,
aceitam os certificados Cambridge
International A Level.
Os estudantes podem descobrir
facilmente quais universidades
do mundo aceitam as qualificações
de Cambridge pesquisando em
nosso banco de dados online em
www.cie.org.uk/recognition

Uma comunidade global
de aprendizado
Com os programas de Cambridge,
seu filho fará parte de uma
comunidade de estudantes de

mais de 10.000 instituições de ensino,
em 160 países. Nossos programas foram
criados para alunos de todas as partes
do mundo, mas garantindo que haja
espaço suficiente para o conteúdo local
também. A distância não é um obstáculo
para os alunos Cambridge espalhados
pelo mundo. Nossas comunidades online
aproximam as instituições de ensino
e os alunos para que possam discutir
projetos e atividades. Desenvolvendo
uma perspectiva global nos alunos
Cambridge conseguimos equipá-los
para serem bem-sucedidos em um

mundo em constante mudança.
Oferecemos também apoio abrangente
aos professores para ajudá-los a oferecer
o melhor ensino possível ao seu filho.
Além das atividades de sala de aula e do
treinamento, oferecemos oportunidades
para que os professores interajam
e troquem ideias com professores
Cambridge em todo o mundo em nossos
fóruns de discussão online. Nossa
comunidade global de aprendizado ajuda
a desenvolver práticas de excelência
e a elevar os padrões de educação
internacional em todo o mundo.

Saiba mais! Para obter mais informações sobre os programas e certificações de Cambridge,
visite o site www.cie.org.uk ou entre em contato com sua escola.
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