
Aprenda    Descubra    Alcance 

Uma trajetória definida para o sucesso educacional dos 5 aos 19 anos de idade

Cambridge Primary
A partir de 5 anos

Currículo e avaliação de
10 disciplinas (incluindo Inglês,
Matemática e Ciências)

Cambridge Lower Secondary 
A partir de 11 anos

Currículo e avaliação de
10 disciplinas (incluindo Inglês,
Matemática e Ciências)

Cambridge Upper Secondary
A partir de 14 anos

Cambridge IGCSETM

(mais de 70 disciplinas)
Cambridge ICE Certificate

Cambridge Advanced
A partir de 16 anos

Cambridge International AS &
A Level (mais de 55 disciplinas)
Cambridge AICE Diploma
Cambridge IPQ

Avaliações de base de Cambridge CEM, para medir o potencial e o progresso

Cambridge Professional Development para professores e líderes de escola

Amor pela aprendizagem
Nosso programa é construído em volta do que mais 
importa para o seu filho quando ele dá os primeiros passos 
na educação:

Um currículo abrangente para uma educação equilibrada: 
uma ampla variedade de 10 disciplinas, incluindo inglês, 
matemática e  ciências. Também há muitas oportunidades 
para desenvolver a criatividade, a expressão e o bem-estar 
pessoal por meio de disciplinas como arte, música e 
educação física.

Uma base sólida com excelente progressão: cada estágio 
do programa baseia-se no anterior ou em outros sistemas 
educacionais, de modo que seu filho possa se sentir confiante 
de que está pronto para a próxima etapa de sua formação.

Um aluno global em um contexto local: Cambridge Primary 
ajuda os alunos a descobrirem novas habilidades e um 
mundo mais amplo. Disciplinas como Cambridge Global 
Perspectives™ nutrem uma visão ampla, ajudando seu filho a 
compreender sua própria cultura, comunidade e identidade, 
bem como as de pessoas de diferentes partes do mundo.

Cambridge Primary: um guia para os pais

Cambridge Primary inicia seu filho em uma jornada educacional emocionante, definindo o 
que ele deve ser capaz de fazer em cada estágio do ensino fundamental. É o primeiro estágio 
do nosso programa Jornada Cambridge (Cambridge Pathway), que equipa os alunos com 
conhecimentos e habilidades de que necessitam para a vida, ajudando-os a prosperar na 
escola, na universidade e no trabalho.

Uma abordagem flexível: Cambridge Primary trabalha com 
os currículos local e nacional, proporcionando ao seu filho 
uma educação internacional que se encaixa em seu contexto. 

Um programa alinhado com base nas pesquisas mais 
recentes: acreditamos que a educação funciona melhor 
quando o currículo, o ensino, a aprendizagem e a avaliação 
estão alinhados. Dessa forma, seu filho pode desfrutar de 
uma experiência de aprendizagem mais rica e evoluir como 
estudante ao longo da vida.



Cambridge Primary: um guia para os pais continuação

Qual é a vantagem para seu filho?
As necessidades do seu filho como estudante são o ponto 
principal de nossa abordagem à educação. Esta abordagem 
é a base do desenvolvimento de estudantes que são:
• confiantes ao trabalhar 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.

Avaliações confiáveis. Certificações 
reconhecidas.
Cambridge Primary prepara seu filho para o sucesso nos 
estágios posteriores da educação. Todas as disciplinas estão 
relacionadas com as certificações relevantes em Cambridge 
Upper Secondary.

Os professores podem monitorar o desenvolvimento de seu 
filho por meio de verificações de progresso e avaliações que 
incorporamos ao programa. Oferecemos uma variedade de 
opções para que professores e escolas de contextos variados 
possam analisar e escolher as melhores maneiras de apoiar 
seu filho:

• Avaliações digitais para medir e comparar o potencial dos 
alunos e identificar suas necessidades de aprendizagem.

• Os professores podem avaliar algumas disciplinas em 
sala de aula e discutir com seu filho “o que deu certo” e 
como melhorar ainda mais.

• Os testes de progressão de Cambridge Primary ajudam 
os professores a entender os pontos fortes de seu filho 
durante o ano letivo e as áreas onde eles precisam de mais 
ajuda. Esses testes curtos indicam onde seu filho está em 
sua jornada de aprendizagem, em vez de apenas mostrar 
respostas certas ou erradas.

Quer saber mais? Visite www.cambridgeinternational.org/primary ou entre em contato com sua escola.
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• Os testes Cambridge Checkpoint são corrigidos 
externamente por Cambridge International e podem ser 
feitos no último ano de Cambridge Primary. Seu filho 
receberá uma declaração de desempenho, e a escola 
receberá feedback detalhado sobre sua perfomance.

Uma comunidade global de aprendizagem
Com a Jornada Cambridge, seu filho passa a fazer parte de 
uma comunidade global de alunos de mais de 10.000 escolas 
em mais de 160 países. Ao desenvolver uma visão global nos 
alunos Cambridge, pretendemos prepará-los para o sucesso 
no mundo moderno e em constante mudança.

dos 5 aos 19 anos
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