
Saiba como ajudamos estudantes em todo o mundo a serem confiantes, 
questionadores, responsáveis, inovadores e engajados.
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Imagens
No alto à direita: os circuitos de uma placa-mãe
Abaixo à esquerda: o visor de um capacete de astronauta
No alto à direita na próxima página: detalhes de uma medalha

Queremos que cada aluno realize seu potencial e aproveite 
ao máximo seus pontos-fortes e interesses.

Para isso oferecemos uma ampla variedade de matérias 
permitindo que os alunos escolham as disciplinas que 
gostam mais e nas quais são melhores.

Desenvolvemos programas – com a ajuda de especialistas 
em educação em escolas e universidades – para desafiar os 
estudantes e despertá-los naquilo que estão aprendendo. 
Eles aprendem os conceitos-chave de cada matéria em 
profundidade, adquirindo um completo entendimento delas.

Nossos programas são flexíveis para que os professores 
possam usar exemplos que sejam relevantes ao contexto 
local e cultural dos alunos. Os alunos aprendem em inglês e 
nossos exames podem ser feitos por estudantes que falam 
inglês como segunda língua ou como língua estrangeira.

Conteúdos que 
desafiam e inspiram
O que nossos alunos estudam?

A Jornada Cambridge (Cambridge Pathway) prepara os 
jovens estudantes para a vida - ajudando-os a desenvolver 
uma curiosidade inteligente e um desejo contínuo de 
aprender. Ela ajuda o desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio e aprendizagem – deixando os alunos prontos 
para lidar com as demandas do mundo de amanhã e 
capazes de desenhar um mundo melhor para o futuro.

É por isso que o sucesso com Cambridge abre portas para  
as melhores universidades do mundo – nos EUA, no Reino 
Unido, Austrália, Canadá e outros. É o que se espera de  
uma organização parte da Universidade de Cambridge,  
uma líder mundial.

Prontos para o futuro
Como os estudantes se beneficiam 
com a Jornada Cambridge?



Quando criamos nossos programas, começamos por identificar 
o que o aluno precisa aprender. Os estudantes precisam 
demonstrar compreensão e conhecimento central da matéria, 
e também pensar de maneira crítica. Os exames servem para 
reconhecer, recompensar e motivar o aprendizado.

A Jornada Cambridge leva os estudantes a embarcar em uma 
jornada que começa com Cambridge Primary e Cambridge 
Lower Secondary, indo até Cambridge IGCSE e Cambridge 
International AS & A Level. Os alunos podem começar em 
qualquer estágio.

Em cada estágio, o currículo traz metas e objetivos que 
permitem que os alunos se tornem confiantes, responsáveis, 
questionadores, inovadores e engajados. Estas são as 
qualidades dos alunos Cambridge.

Valorizando habilidades e conhecimento
Como funciona a Jornada Cambridge?

A Jornada Cambridge (Cambridge Pathway) Duração
Faixa 
etária

Cambridge Primary

Desenvolve as habilidades e a compreensão dos alunos em inglês, 
matemática, ciências, inglês como segunda língua, Cambridge ICT 
Starters (Tecnologia da Informação e da Comunicação) e Cambridge 
Global Perspectives® (Perspectivas Globais). Os Testes de Progressão 
ajudam os professores a acompanhar a evolução do aluno.

Seis 
anos

5–11 
anos

Cambridge Lower Secondary

Desenvolve as habilidades e a compreensão dos alunos em inglês, 
matemática, ciências, inglês como segunda língua, Cambridge ICT 
Starters (Tecnologia da Informação e da Comunicação) e Cambridge 
Global Perspectives® (Perspectivas Globais). Os Testes de Progressão 
ajudam os professores a acompanhar a evolução do aluno.

Três 
anos

11–14 
anos

Cambridge IGCSE

Os estudantes constroem um amplo programa de aprendizagem 
com uma variedade de mais de 70 disciplinas. Para cada matéria, eles 
se preparam para o Cambridge IGCSE, o exame internacional mais 
famoso do mundo para estudantes de 14 a 16 anos.

Dois 
anos

14–16 
anos

Cambridge International AS & A Level

Os alunos desenvolvem um entendimento aprofundado e as 
habilidades de raciocínio que precisarão para a universidade. Eles se 
preparam para os exames Cambridge International AS & A Level – 
tendo a oportunidade de se especializar ou de estudar uma variedade 
de 50 disciplinas diversas.

Dois 
anos

16–19 
anos
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Saiba mais! Descubra como a Jornada Cambridge pode beneficiar seu filho em cambridgeinternational.org/pathway

“Os alunos Cambridge são bem preparados para 
nosso currículo e demonstram, além de muita 
confiança, um conhecimento profundo da matéria 
e a habilidade de raciocínio crítico”
Stuart Schmill, Reitor de Admissões, Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT)

Educação que se torna uma ferramenta para 
a vida
Como nossos alunos estão preparados para o futuro?

O sucesso nos exames de Cambridge geralmente oferece aos 
alunos ingresso às melhores universidades do mundo – nos 
EUA, Austrália, Canadá, Alemanhã e outros. As qualificações 
de Cambridge são aceitas e valorizadas por universidades ao 
redor do mundo incluindo o MIT, Harvard e Cambridge.

Elas são reconhecidas como qualificações que preparam e 
equipam os alunos com as habilidades que precisarão para 
serem bem-sucedidos na universidade e na vida.

As universidades nos dizem que valorizam as habilidades de 
pesquisa independente e pensamento crítico, assim como o 
conhecimento profundo da disciplina presentes em nossas 
qualificações.

Trabalhamos com estas universidades quando revisamos 
nossas qualificações – com recomendações de especialistas 
para garantir que estamos preparando os estudantes com as 
habilidades que as universidades requerem.

Uma qualificação mundialmente conhecida
Como a Jornada Cambridge ajuda os 
estudantes no ingresso à universidade?

Os alunos Cambridge constroem mais do que uma 
compreensão profunda das matérias. Ser um estudante na 
Jornada Cambridge significa desenvolver as habilidades de 
raciocínio avançado para aplicar o que foi aprendido. Os 
alunos solucionam problemas de maneira criativa, são capazes 
de pensar por si próprios, pesquisam de maneira autônoma, 

sabem apresentar suas descobertas e trabalham juntos em 
projetos desenvolvidos coletivamente. Para isso acontecer, 
asseguramos que nossos programas motivem os estudantes a 
desenvolver as qualidades do aluno Cambridge – confiante, 
responsável, questionador, inovador e engajado. Ajudando-
os, assim, a serem bem-sucedidos no mundo de amanhã.


