
A Jornada Cambridge (Cambridge Pathway) oferece flexibilidade e uma ampla variedade de disciplinas para que as escolas possam criar 
um currículo que seja estimulante e relevante para os estudantes. Alunos na Jornada Cambridge adquirem conhecimentos e habilidades 
que necessitam para ser bem-sucedidos na escola, na universidade e na vida.

Dez razões para escolher a Jornada Cambridge 
(Cambridge Pathway)

A Jornada Cambridge 
(Cambridge Pathway) oferece 
aos estudantes uma trajetória 
definida para o sucesso 
educacional dos 5 aos 19 anos. 

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.

Ajudamos os alunos a descobrir 
novas habilidades e um mundo 
mais abrangente, e a desenvolver 
as habilidades que precisam 
para uma vida de conquistas 

na escola, na 
universidade  
e no trabalho.

Cada estágio aumenta o 
desenvolvimento adquirido 
no estágio anterior ou em 
outros sistemas  
educacionais

Oferecemos uma  
variedade incomparável de 
disciplinas: mais de 70 em 
IGCSETM e mais de 50 em 
Cambridge International  
AS & A-Level. As escolas 
podem deixar os alunos 
escolherem as disciplinas 
em qualquer combinação.

Nossas qualificações 
são reconhecidas por 
universidades no mundo 
todo, incluindo  
mais de 650  
nos EUA.

98% dos departamentos 
de admissão pesquisados 
disseram que os programas  
de Cambridge oferecem  
aos alunos uma excelente 
preparação 
para a 
universidade.

Oferecemos 
apoio de 
qualidade aos 
professores 
com nossas publicações, 
recursos online, 
treinamentos e 
desenvolvimento 
profissional. 

Todos os anos, alunos 
Cambridge de 10.000 escolas 
em mais de 160 países se 

preparam para 
o futuro com 
uma educação 
de Cambridge 

International. 

Temos 150 anos de 
história oferecendo 
exames internacionais. 
Somos uma organização 
sem fins lucrativos e parte 
da Universidade  
de Cambridge.
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Saiba mais! Visite www.cambridgeinternational.org/pathway ou fale com seu representante de Cambridge International.
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*As faixas etárias são apenas uma referência

Um currículo amplo e balanceado:

• 10 disciplinas (incluindo inglês,
  matemática e ciência)

• Avaliações externas e de
  sala de aula

Cambridge Primary
5 a 11 anos*

Cambridge Lower Secondary 
11 a 14 anos*

Uma ampla variedade de disciplinas em:

• Cambridge IGCSETM (70+ disciplinas)

Cambridge ICE Certificate

Cambridge Upper Secondary
14 a 16 anos*

Uma ampla variedade de
disciplinas em:

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

• Cambridge AICE Diploma

Cambridge IPQ

Cambridge Advanced
16 a 19 anos*

Cambridge Professional Development para professores e gestores escolares

Um currículo amplo e balanceado:

• 10 disciplinas (incluindo inglês,
  matemática e ciência)

• Avaliações externas e de
  sala de aula

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

Aprenda  •  Descubra  •  Conquiste

Os quatro estágios da Jornada Cambridge levam os estudantes continuadamente do ensino fundamental ao ensino médio, incluindo 
preparação pré-universitária. Cada estágio – Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary e 
Cambridge Advanced – aumenta o desenvolvimento do aluno no estágio anterior, mas pode também ser oferecido separadamente.
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