Cambridge International AS & A Level
Um guia para pais
Cambridge Assessment International Education prepara os jovens estudantes para a vida ajudando-os
a desenvolver uma curiosidade inteligente e um desejo contínuo de aprender. Somos parte da Universidade
de Cambridge.
A Jornada Cambridge (Cambridge Pathway) oferece aos estudantes uma trajetória definida para o sucesso
educacional dos 5 aos 19 anos de idade. As escolas podem moldar os currículos da maneira que desejam que
seus alunos aprendam – com uma ampla variedade de disciplinas e diversas maneiras de oferecê-las. Isso ajuda
o aluno a descobrir novas habilidades e um mundo mais abrangente, dando a ele as ferramentas que precisará
para uma vida de conquistas na escola, na universidade e no trabalho.
As necessidades de seu filho enquanto
aluno estão no centro de nossa
abordagem educativa. A Jornada
Cambridge ajuda a 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.

O que é Cambridge International AS & A Level?
Os exames Cambridge International AS & A Level são feitos por mais de 175,000
alunos em 130 países todos os anos. Eles são geralmente destinados a alunos de 16 a
19 anos que precisam de estudo avançado em preparação para e educação superior.

Cambridge Primary

Cambridge Lower Secondary

Cambridge Upper Secondary

Cambridge Advanced

5 to 11 years old*

11 to 14 years old*

14 to 16 years old*

16 to 19 years old*

• English (1st and 2nd language)

• English (1st and 2nd language)

A wide choice of subjects at:

A wide choice of subjects at:

• Mathematics

• Mathematics

• Cambridge IGCSE© (70+ subjects)

• Science

• Science

• Cambridge O Level (40+ subjects)

• Cambridge International
AS & A Level (55+ subjects)

• ICT

• ICT
• Cambridge Global Perspectives

Cambridge ICE Certificate

• Cambridge Pre-U (20+ subjects)

• Cambridge Global Perspectives

Cambridge AICE Diploma

Cambridge Professional Development for teachers and school leaders
*Age ranges are for guidance only
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Benefícios para seu filho
Cambridge International A Level é um
curso que dura tipicamente dois anos, e
Cambridge International AS Level
tipicamente um ano. As escolas podem
oferecer as qualificações Cambridge
International AS Level apenas, ou
oferecê-las como preparação para a
qualificação Cambridge International
A Level.
Os estudantes podem escolher dentre
55 disciplinas, permitindo que estudem
as matérias que mais gostam e nas quais
saem-se melhor. Eles desenvolvem um
profundo entendimento das matérias
que estudam, assim como também o
aprendizado independente e o
pensamento crítico – habilidades
altamente valorizadas por universidades.
Cambridge International AS & A Levels
foram criados para alunos do mundo
todo, incluindo aqueles cuja primeira
língua não é o inglês. As avaliações
acontecem no fim do curso e
oferecem diversas maneiras para que
os alunos demonstrem seu aprendizado
e suas habilidades.
Milhares de estudantes usam
Cambridge International AS & A Levels
todos os anos para ter acesso às
principais universidades do mundo, no
Reino Unido, EUA, Austrália, Canadá e
Nova Zelândia.

Criando oportunidades ao redor
do mundo
Todas as universidades do Reino Unido e
mais de 500 nos Estados Unidos
aceitam as qualificações Cambridge
International A Level, incluindo Harvard,
MIT, Stanford e Yale. Em lugares como
os Estados Unidos e Canadá, boas notas
nas matérias Cambridge International A
Level escolhidas servem como créditos
que podem equivaler até um ano do
curso universitário.

Uma comunidade global de
aprendizado
Com a Jornada Cambridge, seu filho fará
parte de uma comunidade de
estudantes de mais de 10.000
instituições de ensino em 160 países.
Desenvolvendo uma perspectiva global
nos alunos Cambridge, conseguimos
equipá-los para serem bem-sucedidos
em um mundo em constante mudança.

Os estudantes podem descobrir
facilmente quais universidades do
mundo aceitam as qualificações de
Cambridge pesquisando em nosso
banco de dados online em
www.cambridgeinternational.org/
recognition

Saiba mais! Para mais informação sobre a Jornada Cambridge
visite www.cambridgeinternational.org/alevel ou contate sua escola.
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