Cambridge IGCSE®
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 diferença.

O que é o Cambridge IGCSE?
O Cambridge IGCSE é o programa com diploma internacional mais popular do
mundo para jovens na faixa dos 14 aos 16 anos, e responde por mais de 900 mil
inscrições a cada ano, de alunos de 140 países.
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

Cambridge Secondary 1

Cambridge IGCSE®

Cambridge Primary
Checkpoint

Cambridge Secondary 1
Checkpoint

Cambridge O Level

Cambridge International
AS e A Level

Cambridge ICE

Cambridge Pre-U

Cambridge ICT Starters

Cambridge ICT Starters

Cambridge AICE

*As faixas etárias servem somente como uma orientação.

O Cambridge IGCSE é um passaporte internacional para o sucesso, sendo
reconhecido pelas universidades e empresas mais consagradas do mundo como
prova de competência acadêmica.
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Benefícios para o seu filho
Os estudantes desenvolvem um
profundo entendimento de cada
disciplina do Cambridge IGCSE que
estudam e adquirem habilidades em
pensamento criativo e inquisitivo e de
solução de problemas. Oferecemos
mais de 70 disciplinas nas áreas de
idiomas, matemática, ciências, artes e
temas técnicos, como Tecnologia da
Comunicação e Informação, oferecendo
ao seu filho uma vasta seleção de áreas
de estudo.
O Cambridge IGCSE constrói uma
base sólida para estudos posteriores.
Seu filho estará totalmente preparado
para os estudos pré-universitários
incluindo Cambridge International
AS & A Levels, o diploma Cambridge
AICE (Advanced International Certificate
of Education) e outros programas
educacionais para quem tem mais
de 16 anos, como o US Advanced
Placement Program e o International
Baccalaureate Diploma.
Nossas avaliações de nível internacional
foram elaboradas para oferecer ao
seu filho várias formas de mostrar seus
conhecimentos e habilidades, com
opções para estudantes com diversas
vocações.
O Cambridge IGCSE é acessível ao
estudante cujo idioma nativo não
seja o inglês, e todas as disciplinas
desenvolvem habilidades para trabalhar
e se comunicar em inglês.
Oferecemos também uma certificação
conjunta de exames Cambridge
IGCSE chamada Cambridge ICE.
Este diploma é reconhecido nos
Estados Unidos e América do Sul,
e confirma as realizações de alunos
que tenham aprovação em ao menos
sete disciplinas escolhidas entre cinco
áreas disciplinares.

Criando oportunidades ao redor
do mundo
O Cambridge IGCSE é reconhecido
pelas universidades e empresas mais
consagradas do mundo como evidência
de habilidade acadêmica junto ao nome
Cambridge e poderá abrir oportunidades
globais para o seu filho.
No Reino Unido, o Cambridge IGCSE
é aceito como equivalente ao GCSE
(General Certificate of Secondary
Education). Uma boa nota (nota C ou
acima) no Cambridge IGCSE English
as a Second Language (inglês como
segunda língua) é aceita como prova
de competência em língua inglesa
para admissão em uma série de
universidades no Reino Unido.
Muitas universidades no mundo exigem
uma combinação de Cambridge IGCSEs
e Cambridge International A Levels
para atender os requisitos de admissão.
As mais importantes universidades
dos Estados Unidos e Canadá exigem
Cambridge International AS & A Levels,
mas algumas faculdades e universidades
americanas e canadenses aceitam
alunos com cinco Cambridge IGCSEs
com nota C ou acima.

É fácil descobrir quais universidades
no mundo aceitam as qualificações
de Cambridge acessando
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.

Saiba mais! Para obter mais informações sobre o Cambridge IGCSE visite o site www.cie.org.uk/igcse
ou entre em contato com sua escola ou instituição de ensino.
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