
Preparamos 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.

1 A Jornada Cambridge (Cambridge Pathway) oferece 
aos estudantes uma trajetória definida para o sucesso 

educaional dos 5 aos 19 anos de idade.

2 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.

3 Ajudamos os alunos a descobrir novas habilidades, um 
mundo mais abrangente e as ferramentas que precisarão 

para uma vida de conquistas na escola, na universidade e no 
trabalho.

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

5 Oferecemos uma variedade incomparável de disciplinas: 
mais de 70 em IGCSE e mais de 50 em A-Level. As escolas 

podem deixar os alunos escolherem as disiciplinas em qualquer 
combinação.

6 Nossas qualificações são amplamente reconhecidas pelas 
melhores universidades e empregadores do mundo.

7 98% dos departamentos de admissão pesquisados 
disseram que os programas de Cambridge oferecem aos 

alunos uma excelente preparação para a universidade.

8 Oferecemos apoio de qualidade aos professores com 
nossas publicações; nossos recursos online, 

treinamentos e desenvolvimento profissional. 

9  Todos os anos, quase um milhão de alunos em 10.000 
escolas em mais de 160 países se preparam para o 

futuro com uma educação internacional de Cambridge.

10   Temos 150 anos de história oferecendo exames 
internacionais. Somos uma organização sem fins 

lucrativos e o único departamento de exames controlado 
integralmente por uma universidade líder mundial.
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Saiba mais! Visite nosso site em www.cambridgeinternational.org ou fale com o representante local de Cambridge International.
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*Age ranges are for guidance only

• English (1st and 2nd language)

• Mathematics

• Science

• ICT

• Cambridge Global Perspectives

Cambridge Primary
5 to 11 years old*

Cambridge Lower Secondary 
11 to 14 years old*

A wide choice of subjects at:

• Cambridge IGCSE© (70+ subjects)

• Cambridge O Level (40+ subjects)

Cambridge ICE Certificate

Cambridge Upper Secondary
14 to 16 years old*

A wide choice of subjects at:

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

• Cambridge Pre-U (20+ subjects)

Cambridge AICE Diploma

Cambridge Advanced
16 to 19 years old*

Cambridge Professional Development for teachers and school leaders

• English (1st and 2nd language)

• Mathematics

• Science

• ICT

• Cambridge Global Perspectives
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