
O que são os Cambridge International  
AS & A Levels?
Cambridge International Advanced Subsidiary Levels  
(AS Levels) e Cambridge International Advanced Levels  
(A Levels) são qualificações baseadas em disciplinas, 
correspondendo normalmente aos últimos dois anos do 
ensino secundário. Enquanto que o Cambridge International 
AS Level equivale a um programa de estudos de 1 ano, o 
Cambridge International A Level corresponde a 2 anos. A 
avaliação é efectuada no final de cada programa. A maior 
parte das disciplinas pode ser iniciada ao nível do Cambridge 
International AS Level, podendo depois ser desenvolvida no 
programa Cambridge International A Level. Os conteúdos 
programáticos têm um perspectiva internacional, mas 
mantêm relevância local. Foram elaborados especificamente 
para um corpo discente internacional, com conteúdos 
adequados a uma diversidade de escolas, respeitando as 
diferenças culturais. Os contextos ou exemplos utilizados nos 
conteúdos programáticos e exames revelam uma particular 
atenção cultural tendo em conta um contexto internacional.
Existindo desde 1951, estes exames são administrados por 
Cambridge Assessment International Education, da 
Universidade de Cambridge.

A quem se dirigem os exames Cambridge International 
AS & A Level?
Dirigidos a estudantes com idades entre os 16 e os 19 anos, 
antes dos estudos universitários, os exames Cambridge 
International AS & A Level são realizados anualmente por 
mais de 175 000 alunos em mais de 125 países. No Reino 
Unidos estes exames são realizados no 12º e 13º anos do 
ensino secundário.

Porquê escolher Cambridge International  
AS & A Levels?

Desenvolve capacidades únicas
Estes programas visam o desenvolvimento do conhecimento, 
compreensão e capacidades dos alunos através de:
• Profundidade dos conteúdos
• Aprender a trabalhar de forma independente
• Aplicação de conhecimento e compreensão, tanto a novas 

situações quanto às mais familiares
• Trabalhar e avaliar diferentes tipos de fontes de informação
• Pensar logicamente e apresentar de forma coerente e 

ordenada, argumentos e explicações
• Estudar e comunicar em língua inglesa.

Escolha flexível de disciplinas
Existe uma ampla variedade de mais de 50 disciplinas  
e as escolas têm a liberdade de as oferecer em qualquer  
tipo de combinação. Não existem disciplinas obrigatórias  
e os alunos podem optar por um conjunto de disciplinas,  
o que promove a sua motivação ao longo do programa de 
estudos. Os alunos, na maior parte dos casos, escolhem 
quatro disciplinas AS Level e três disciplinas A Level.  
O requisito padrão de admissão nas universidades do  
Reino Unido são três A Levels.

Cambridge International AS & A Level  
Guia para universidades

Os Exames Cambridge International AS & A Levels são reconhecidos como um 
passaporte para o sucesso na educação, universidade e emprego.
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Global Perspectives & Research 
(Perspectivas Globais & Investigação)
Global Perspectives & Research (GPR) é uma qualificação 
pioneira centrada nas competências, integrada por forma a 
complementar a oferta do programa Cambridge 
International A Levels.
A GPR recorre a metodologia transversal à aprendizagem de 
competências necessárias para ter sucesso no ensino superior 
e no mundo profissional. Ao estudarem temas globais, os 
alunos exploram perspectivas diferentes e, por vezes, 
opostas, desenvolvendo a capacidade de desconstruir, 
reconstruir e refletir sobre o impacto desta abordagem nas 
suas próprias perspectivas. O programa de estudos integra, 
no primeiro ano, o ensino de competências, sendo o segundo 
ano dedicado à elaboração de um relatório de pesquisa 
(Cambridge Research Report). O Research Report promove a 
aplicação e desenvolvimento das competências ensinadas no 
primeiro ano – Global Perspectives – preparando-os para 
enfrentar as exigências do ensino superior. Para mais 
informação aceda a www.cambridgeinternational.org/gp

Sólida preparação para o ensino superior
Resultados obtidos a partir de vários estudos indicam que  
o currículo de Cambridge prepara bem os alunos para  
o ensino superior. Para mais informação visite 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

Notas e Avaliação
As notas de Cambridge são reconhecidas internacionalmente, 
sendo definidas por linhas de orientação claras, que explicam 
os níveis de aprendizagem. A escala de notas de Cambridge 
International A Level vai da nota A* (mais alta) até á nota E 
(mais baixa). Não existe a nota A* nos exames Cambridge 
International AS Level, sendo a escala de notas deste exame 
de A a E. Cada disciplina é avaliada de forma independente 
não se calculando a média. São emitidos certificados 
individuais para cada série de exames. Apenas são atribuídas 
notas às disciplinas concluídas com sucesso.
Nota em Percentagem Uniforme
A Nota de Percentagem Uniforme (Percentage Uniform Mark 
– PUM) é uma nota numérica, fornecida para alguns países, 
acompanhando as notas de cada disciplina. Transfere os 
resultados do candidato para uma escala comum, que reflete o 
o nível de desempenho do candidato, no contexto dessa nota. 
Por exemplo, se o candidato tiver uma nota de percentagem 
de 79 pontos, ficará colocado no limite superior da nota B.

Avaliação faseada e linear

Notas AS 
Level

Escala 
PUM

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

Notas  
A Level

Escala 
PUM

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

Alunos que fazem apenas o programa Cambridge 
International AS Level. O conteúdo programático do 
programa Cambridge International AS Level corresponde a 
metade do conteúdo do programa Cambridge International 
A Level.

Alunos fazem o programa Cambridge International AS Level 
no ano 1 e no ano 2 completam o programa com o 
Cambridge International A Level.

Os alunos fazem todos os exames relativos ao programa 
Cambridge International A Level na mesma sessão de 
exames, normalmente no final do segundo ano.

Diploma AICE de Cambridge
É emitido um certificado conjunto relativo à aprovação em 
exame das disciplinas integrantes das 3 áreas curriculares do 
programa de Cambridge International AS & A Level. As áreas 
curriculares incluem matemática e ciências, línguas, artes e 
humanidades. A cada AS Level é atribuído 1 crédito, 
enquanto que um A Level completo vale 2 créditos. A partir 
de 2017 os alunos terão que atingir o mínimo de 7 créditos, 
incluindo o AS em Global Perspectives & Research como 
disciplina obrigatória. O diploma AICE é usado 
principalmente nos EUA. Para mais informação 
visite www.cambridgeinternational.org/aice

Opção um

Opção dois

Opção três

Cambridge International AS Level (apenas AS)

Cambridge International AS Level (sendo o AS a primeira 
parte do A Level)

Cambridge International A Level (remanescente para o  
A Level)

Cambridge International A Level

  Ficamos impressionados com 
a profundidade e amplitude dos 
conhecimentos demonstrados pelos 
alunos de Cambridge. Estes alunos 
chegam ao campus, bem preparados 
e entusiasmados em aprender, 
independentemente da região do  
mundo de onde vêm.  
Greg Roberts, Reitor de Admissões, Universidade de Virgínia, EUA
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Onde são reconhecidos os A Levels de Cambridge 
International?
As qualificações de Cambridge são reconhecidas por 
universidades e entidades empregadoras em todo o mundo. 
As qualificações AS & A Levels de Cambridge International 
são reconhecidas pela UCAS, universidades do Reino Unido e 
outras instituições estrangeiras, como sendo equivalentes às 
qualificações AS e A Level dos alunos no Reino Unido. Os 
alunos podem candidatar-se, com os Cambridge 
International AS & A Levels, a universidades de prestígio 
mundial em países como o Reino Unido, Irlanda, EUA, 
Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Singapura, Egipto, 
Jordânia, África do Sul, Holanda, Alemanha e Espanha.
Nos Estados Unidos e Canadá uma escolha criteriosa das 
disciplinas, aliada a boas notas nos A Level de Cambridge 
International podem resultar, inclusivamente, na atribuição 
de créditos que podem corresponder ao primeiro ano do 
curso universitário.

Tanto o certificado como a declaração de resultados são 
documentos oficiais que comprovam os resultados atribuídos 
por Cambridge.
Existem outras características de segurança presentes na 
documentação oficial de Cambridge que não estão descritas 
na imagem.

CIE Direct
CIE Direct permite que as universidades e instituições 
verifiquem online os resultados dos candidatos nos exames 
Cambridge. Para ter acesso envie email para 
recognitions@cambridgeinternational.org

Métodos de avaliação – Exemplo do certificado e declaração de resultados

Marca 
de água

Exames 
efetuados

Maiúsculas e minúsculas indicam 
os níveis conseguidos. O A Level é 
representado por letra maiúscula 
seguida de minúscula A(a) 

AS Level representado por duas 
letras minúsculas a(a)

Número do Centro 
e do Candidato Holograma No Série

Assinatura do 
Vice-reitor da 
Universidade 
de Cambridge

Dados pessoais do 
candidato 
incluindo número 
do candidato

Código da disciplina

Nota em 
Percentagem 
Uniforme 
(PUM)



Saiba mais! Para mais informação acerca do programa Cambridge International AS & A Level visite  
www.cambridgeinternational.org/recognition
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Exemplos de Reconhecimento Mundial
A Universidade de Yale reconhece o A Level de Cambridge 
International para efeitos de matrícula. É atribuído crédito às 
notas A e B. Os alunos matriculados nos programas A Level 
podem usar os resultados finais destes exames como 
substituto para os SAT II Subject Tests, na base de um-para-
um. A Universidade de Yale atribui crédito aos A Levels, 
desde que aprovados pelo orientador académico do aluno.
A Universidade de Oxford aceita alunos do programa A 
Level de Cambridge International. Oxford aceita, há já 
muitos anos, os A Level de Cambridge International como 
uma qualificação adequada à entrada na universidade. Estas 
qualificações conferem aos alunos um sólido conhecimento 
das matérias mas, devido à natureza competitiva das 
candidaturas, nem sempre o sucesso nos A Levels significa, 
por si só, uma oferta de lugar nessa universidade.
A Universidade Nacional de Singapura aceita e aprecia 
candidaturas de alunos com, pelo menos, três bons 
resultados nos A Levels Cambridge International. Muitos 
candidatos apresentam bons resultados em quatro ou mais  
A Levels. Também aceitam os exames de disciplinas 
realizados em dois períodos distintos, desde que efetuados 
num período não superior a 12 meses.
A Universidade de Sydney aceita candidatos que 
apresentem um mínimo de três disciplinas de A Level obtidas 
num único ano escolar. Para admissão em cursos com um 
grande número de candidatos podem ser necessárias quatro 
disciplinas. As disciplinas de AS Level não são aceites no lugar 
das disciplinas de A Level, mas os resultados obtidos nestas 
disciplinas podem ser considerados e melhorar a qualificação 
dos candidatos.

Base de dados de reconhecimento
A base de dados de reconhecimento é um diretório online 
das instituições, a nível mundial, que deram aceitação formal 
escrita às qualificações de Cambridge. Os novos 
reconhecimentos são atualizados com regularidade, o que 
permite aos alunos de Cambridge saberem onde as suas 
qualificações são aceites. Este é o primeiro local onde os pais 
e escolas podem verificar se uma instituição em particular 
considera a candidatura de alunos com qualificações de 
Cambridge. Após esta consulta, os alunos devem aceder ao 
site da própria universidade para obterem mais informações.

A base de dados está a crescer: desde 2012, o número 
de visitantes ao site cresceu 45 por cento.
A base de dados recebe mais de 50 000 visitas distintas 
anualmente. Atualmente, mais de 950 instituições de todo  
o mundo têm as suas políticas de reconhecimento do 
programa de Cambridge International A Levels na nossa base 
de dados.
Adicione a politica de reconhecimento da sua instituição  
na nossa base de dados através do link 
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch.  
A informação da politica de reconhecimento na nossa  
base de dados pode ser um fator de diferenciação para a  
sua instituição.

  As candidaturas dos alunos com 
qualificações de Cambridge International 
são bem-vindas. A experiência mostrou-
nos que as qualificações de Cambridge 
Advanced, como é o caso da Cambridge 
International AS & A Levels, são 
consistentes, sólidas e fidedignas, dando 
aos alunos uma boa preparação para o 
ensino superior.  
Katherine Hind, Responsável de Admissões em Cursos de 
Licenciatura da Universidade de Newcastle, Reino Unido


