
O que é o Cambridge IGCSE?
Cambridge IGCSE são qualificações baseadas em disciplinas, 
geralmente com uma duração de dois anos. A avaliação ocorre no 
final do curso. Escolas em todo o mundo têm estado envolvidas 
no desenvolvimento do Cambridge IGCSE. Os programas de 
estudos são de âmbito internacional, mas mantêm uma 
relevância local. Foram criados especificamente para estudantes 
internacionais, evitando preconceitos culturais.

Os contextos ou exemplos utilizados nos programas de estudo e 
nas perguntas de exame são culturalmente sensíveis e baseados 
num contexto internacional. Desenvolvidas há mais de 25 anos, 
estas qualificações são administradas pela Cambridge Assessment 
International Education, parte da Universidade de Cambridge.

Em março de 2016, UK NARIC concluiu uma análise independente 
e objetiva sobre o nível do Cambridge IGCSE e a sua relação com 
qualificações usadas no sistema educativo do Reino Unido. O UK 
NARIC considera o Cambridge IGCSE (A*-G e 9-1) comparável ao 
nível do GCSE.

Escolhas de disciplinas flexíveis
O Cambridge IGCSE oferece um currículo flexível, com uma 
escolha de mais de 70 disciplinas em qualquer combinação. Não 
há disciplinas obrigatórias e os alunos podem estudar uma 
variedade de disciplinas. Dar aos alunos o poder de escolher ajuda 
a motivá-los durante os seus estudos.

Quem faz o Cambridge IGCSE?
Cambridge IGCSE é a qualificação internacional mais popular do 
mundo para jovens dos 14 aos 16 anos. Existe em mais de 145 
países e é ensinado em mais de 5500 escolas em todo o mundo. 
Foram feitas mais de 800 000 candidaturas a exame por escolas 
de todo o mundo em 2016/2017. O Cambridge IGCSE é feito no 
10º e 11º ano do ensino secundário no Reino Unido.

Guia Cambridge IGCSETM para universidades

As disciplinas do Cambridge IGCSE são reconhecidas pelas principais universidades, 
instituições de ensino superior e empregadores em todo o mundo como prova de 
desempenho académico e como um "passaporte internacional" para a progressão e sucesso.

Por que motivo escolher o Cambridge IGCSE?
O Cambridge IGCSE é a preparação ideal para alunos que 
pretendam continuar a estudar e ajuda a melhorar o desempenho 
através do desenvolvimento da criatividade,  investigação e 
resolução de problemas.

Desenvolver competências únicas
O Cambridge IGCSE desenvolve o conhecimento, compreensão e 
competências do aluno em:

• Conteúdo da disciplina

• Aplicar o conhecimento e a compreensão a situações novas e 
desconhecidas

• Investigação intelectual

• Flexibilidade e capacidade de resposta à mudança

• Trabalhar e comunicar em inglês

• Influenciar os resultados

• Consciência cultural.
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Cambridge ICE (Certificado Internacional de Educação)
Cambridge ICE é um diploma de grupo para o Cambridge IGCSE. 
Permite que as escolas ofereçam um currículo diversificado e 
equilibrado, reconhecendo os resultados dos alunos que passam 
nos exames em pelo menos sete disciplinas do Cambridge IGCSE 
de cinco áreas curriculares diferentes, incluindo duas línguas 
diferentes.

Áreas curriculares do Cambridge IGCSE

Línguas Matemática Ciências

Ciências Sociais e 
Humanas Língua e Literatura Inglesa

Artes Criativas e vocacionais
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Classificação e avaliação
O Cambridge IGCSE usa uma escala de A* (nota mais alta) a G 
(desempenho mínimo necessário).

A avaliação ocorre no final do curso e oferece diferentes opções 
que melhor se adequam aos alunos, incluindo exames escritos e 
orais, cursos e avaliação prática. Isto aumenta as oportunidades 
para os alunos demonstrarem a sua aprendizagem, 
particularmente quando a sua primeira língua não é o inglês.

A nova estrutura de classificação 9-1
A partir de junho de 2018, e devido à crescente procura, passamos 
a oferecer Cambridge IGCSE cuja classificação usa a escala 9-1 e a 
partir de junho de 2019, estes exames passaram a estar disponíveis 
às escolas da nossa zona administrativa 3. Esta zona inclui a 
Europa, a África e partes do Médio Oriente. Escolas na zona 
administrativa 3 (e no Reino Unido) podem escolher a opção de 
classificação A*-G ou 9-1 para estas disciplinas sem a necessidade 
de mudar de programa. O conteúdo programático e a avaliação 
são idênticos, independentemente da opção de classificação que a 
escola escolher. Pode encontrar mais informações em www.
cambridgeinternational.org/grading-choice

As universidades do Reino Unido asseguraram-nos que continuarão 
a aceitar candidaturas com A*-G para Cambridge IGCSE.

Programas Cambridge IGCSE regulamentados pela Ofqual (Certificados Cambridge International Nível 1/Nível 2)
Temos mais de 20 programas de estudos do Cambridge IGCSE que são regulamentados pela Ofqual, o organismo que regulamenta 
as qualificações em Inglaterra. O título regulamentar para todos os Cambridge IGCSE, incluindo para os programas de estudos com 
a escala de classificação 9-1, é Certificados Cambridge International Nível 1 / Nível 2. Não há diferença de nível entre os certificados 
Cambridge IGCSE e Cambridge International Nível 1/Nível 2.

Após uma análise cuidadosa, concluímos que os nossos Cambridge IGCSE regulamentados já não precisam de ser reconhecidos 
pelos reguladores dos exames do Reino Unido; por conseguinte, todos os certificados Cambridge International Nível 1/Nível 2 serão 
desregulamentados no Reino Unido até ao final de 2019. Pode encontrar mais informações em www.cambridgeinternational.org/
uk-state-schools 
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aferidas entre os dois sistemas.

Certificado de resultados
As notas de cada programa para todos os tipos de exame são 
comunicadas na Declaração de Resultados como uma letra 
maiúscula seguida da letra minúscula correspondente entre 
parênteses, por exemplo, B(b). Este formato é usado por motivos de 
segurança para evitar que as notas sejam alteradas manualmente.

O diploma de grupo Cambridge ICE será comunicado na 
Declaração de Resultados do Cambridge IGCSE para estudantes 
que satisfaçam as regras do Certificado ICE. O diploma de grupo 
ICE usa a seguinte escala: Distinção, Mérito e Satisfaz.
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Exemplos de certificados

Certificado Cambridge International Nível 1 / Nível 2 e 
os certificados Cambridge IGCSE (A *-G e 9-1) são 
provas de resultados oficiais de Cambridge. A 
documentação oficial de Cambridge usa várias 
funcionalidades de segurança ocultas.

Tecla
1 Programas de estudos realizados

2 Marca de água

3 Assinatura do VR da Universidade de Cambridge

4 Número do Centro/Número do Candidato

5 Holografia

6 Número de Série

7 Notificação em maiúsculas e minúsculas das 
classificações obtidas
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CIE Direct
Cambridge pode fornecer às universidades acesso ao nosso site 
seguro, CIE Direct, para que possam ver e verificar os resultados 
dos alunos online. Este é um serviço gratuito oferecido por 
Cambridge. 

O CIE Direct permite aos utilizadores procurar resultados 
individualmente, utilizando a função "pesquisa no ecrã" ou 
carregando um formulário de dados, através da função "pesquisa 
múltipla". O formulário pode ser preenchido offline e carregado 
conforme a sua conveniência.

Para mais informações sobre como aceder aos resultados de 
Cambridge, assim como às perguntas mais frequentes visite www.
cambridgeinternational.org/ciedirect-userguide . Para solicitar o 
acesso, preencha o formulário no final do guia do utilizador e 
envie-o para recognitions@cambridgeinternational.org

 A UK NARIC considera que o 
Cambridge IGCSE é uma qualificação 

internacional de nível secundário rigorosa 
e robusta, sujeita a procedimentos 

de garantia de qualidade suficientes 
para manter os padrões de qualidade 

requeridos. 
Relatório de equivalência UK NARIC 2016

Reconhecimento Universitário
Muitas universidades em todo o mundo exigem uma combinação 
de Cambridge International A Levels e Cambridge IGCSE para 
cumprir os seus requisitos de admissão. Por exemplo, as principais 
universidades americanas e canadianas exigem Cambridge 
International AS & A Levels, mas algumas faculdades e 
universidades americanas e canadianas aceitarão estudantes com 
cinco IGCSE de Cambridge com a classificação C ou superior. No 
Reino Unido, Cambridge IGCSE é aceite como equivalente a GCSE. 
Muitas universidades britânicas tomam em consideração as notas 
do Cambridge IGCSE, bem como as notas previstas para o 
Cambridge International A Level, ao tomar decisões de admissão.

A base de dados de reconhecimento
A base de dados de reconhecimento é um diretório online de 
instituições de todo o mundo que deram aceitação formal por 
escrito das qualificações de Cambridge. É atualizada regularmente 
com novas declarações de reconhecimento que permitem aos 
estudantes de Cambridge que tenham completado qualificações 
ver onde as suas qualificações de Cambridge são aceites. A base 
de dados não é uma lista exaustiva; há muitas organizações não 
incluídas na lista que aceitam qualificações de Cambridge.

Visite www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch para 
mais informações.
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Saiba mais! Para mais informações sobre Cambridge IGCSE por favor visite www.cambridgeinternational.org/igcserecognition 
ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em +44 1223 553554 ou e-mail info@cambridgeinternational.org


