Fatos e números sobre
Cambridge Assessment International Education
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.
• Mais de 10.000 escolas em mais de 160 países em todo o
mundo oferecem as qualificações de Cambridge.
• Somos uma divisão de Cambridge Assessment, uma
organização sem fins lucrativos parte da
mundialmente renomada Universidade de Cambridge.
• Os primeiros exames de Cambridge International foram
feitos em Trinidade e Tobago em 1864 por seis candidatos.
• Recebemos quase 112.000 inscrições por ano para o
exame Cambridge Lower Secondary Checkpoint, destinado a
alunos de 11 a 14 anos.
• Em 2013 foi celebrado o 25º aniversário do primeiro exame
Cambridge IGCSE®.
• Cambridge IGCSE é a qualificação internacional para alunos
de 14 a 16 anos mais famosa do mundo. Cambridge IGCSE é
feito em mais de 145 países e em mais de 4.800 escolas
ao redor do mundo.
• São mais de 800.000 inscrições para os exames
Cambridge IGCSE todos os anos.
• Cambridge International AS & A Levels são feitos em
mais de 130 países com mais de 525.000 inscrições
a cada ano.
• Mais de 120 instituições oferecem os programas Cambridge
Professional Development Qualifications (Desenvolvimento

Profissional) onde professores e gestores se beneficiam de
um aprendizado profissional baseado em pesquisas
internacionais e melhores práticas.

• Os exames de Cambridge são corrigidos por
aproximadamente 10.000 examinadores qualificados.
• Produzimos em torno de 5.7 milhões de cadernos de
perguntas todos os anos.
• Oferecemos mais de 1.000 eventos de treinamento por
ano, oferecendo as habilidades e o conhecimento que
milhares de professores necessitam para ajudar seus alunos a
serem bem-sucedidos.

Saiba mais! Para mais detalhes acesse www.cambridgeinternational.org/about-us
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