Educação Secundária
O Departamento de Educação vai apresentar uma
nova escala de classificação que será utilizada pela
primeira vez nos resultados dos exames de GCSE do
Verão 2017- a mudança mais significativa do sistema
atual considerando que o GCSEs utilizavam uma
uma escala com letras, A * ( nota mais elevada) á G
(nota mais baixa). O sistema irá usar números de 9-1
(9 o mais alto e 1 o mais baixo).
Além disso, o padrão para "passar " (ou pontuação
média) será ligeiramente maior e ficou estabelecida
na nota 5, tornando a qualificação mais desafiadora.
Prevê-se que os estudantes que atualmente
conseguem por exemplo, uma nota A ou superior
receberão uma nota de 7 ou superior. Aqueles que
se qualificarem com C ou superior receberão a nota
4 ou superior. O novo sistema subsistirá com o atual
até que a mudança se complete em 2019.

Mudanças na Educação Superior (Idade 16+)

Recursos úteis para
mais informação:









UK Government (Departmento de
Educação):
www.gov.uk/government/organisati
ons/ department-for-education
Mudanças na pontuação do sistema
secundário: www.aqa.org.uk
Website de
Educação:www.theeducationwebsit

e.co.uk/index.php? page=schools
UCAS (Infromação de Educação
Superior): www.ucas.com
Projeto de escola IntoUniversity:
www.intouniversityssp.org

Perguntas?
Shamiso Lewis

O Departamento de Educação também está no
processo de fazer alterações no AS e A-level.
Embora os resultados AS- fossem utilizados para o
nível A, este não será mais o caso; Os níveis AS e
A não se ligam mais. Se os estudantes pretendem
estudar apenas o nível AS, então eles podem fazer
seu exame no final do ano 12 para um classificação
independente. Se você mudar de idéia e quiser
estudar um nível completo será reexaminadxs com
os assuntos que aprendeu no ano 12 e 13 anos, o
final do curso. Além disso, os cursos já não serão
divididos em módulos como eram anteriormente. Isto
significa que você não terá exames em Janeiro.
Além disso, as avaliações de AS-Levels terá lugar
após o primeiro ano de estudo e, após dois anos de
A-Levels. Estes novos AS A Levels foram
introduzidos pela primeira vez em Setembro 2015, e
continuarão sendo desenvolvido nos próximos dois
anos, em setembro de 2016 e finalment em
Setembro de 2017.
.
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Educação no Reino
Unido

Educação no Reino
Unido
Idade

Tipos de Exame/
Qualificação

Primária
3-4

Reception/ Pre-escolar

4-5

Año 1

5-6

Año 2

6-7

Año 3

7-8

Año 4

8-9

Año 5

9-10

Año 6

10-11

Etapa 2

Etapa 1

Prime
iras
etapa
s

Maternal/Creche

Verificação
Fonética

12-13

3

Año 8

3
Etap nauki
4

Etapa
4

Etapa

11-12

Año 9

13-14

Año 10

14-15

Exames de
SATS

Exames escolares
durante estos anos
GCSE (General Cetificate
of Education)
GCSE Certificado Geral

15-16

Sixth Form/ Faculdade/ Bacharelado*
Año 12

Año 13

16-17

17-18

Também conhecida como "testes de currículo
nacionais SATs", estudantes de 7 e 11 anos de
idade participam de exames escritos em
matemática e Inglês. SATs são usados para
medir o nível em que seu filho (a) está
aprendendo. Eles também medem o sucesso do
ensino na escola.

GCSEs

Ox estudantes elegem 5 materias (junto
com o Inglês, Matemática e Ciência), para
estudar por dois anos entre 14 e 16 anos.
Depois de ter sido aprovado em uma série
de testes, ox estudantes recebem um
GCSE (Certificado Geral Ensino
Secundário) em cada disciplina.

A-Levels

de Educação Secundaria

Año 11

SATs

Exames de
SATS

Secundária
Año 7

Avaliações e
Qualificações

A-Levels são a classificação mais comum a seguir antes
Universidade e estão disponíveis em uma gama de
assuntos. Ox alunos geralmente estudam durante o ano
12 e 13 em sua escola secundária (Sixth Form).
Eles também podem receber uma qualificação ao final do
ano 12, se optar por estudar o assunto por apenas um ano.
Ox estudantes devem completar 3 ou 4 níveis A para serem
aceitxs em uma universidade. As qualificações exigidas
dependem da faculdade e do curso que você onde estão
requerendo a vaga.

* Enquanto que os somexs os estudantes podem
continuar
Studia licencjackie,
Uniwersyteta sua escola secundária
18+para completar os anos 12 e
asistiendo
magisterskie i
13, os estudantes também têm a opção de assistir a uma
doktoranckie
universidade.Enquanto que alguns estudantes podem continuar
asistindo aulas em sua escola secundária para completar os
anos 12 e 13, os estudantes também têm a opção de ir a uma
universidade.

Educación Primaria
Enquanto algunxs estudantes podem continuar
indo para escola secundária ate completar os anos
12 e 13, os alunos também têm a opção de ir a uma
universidade. Nos últimos anos, tem havido
significativas mudanças na forma como os
estudantes são evaluadxs durante seu tempo na
escola primária. Antes os alunos costumavam ser
agrupadxs em níveis com base no desempenho em
testes. Estes testes foram eliminados pela
governo. Agora as escolas decidem como avaliar o
progresso dos estudantes. Em particular, esta
mudança teve um impacto sobre as avaliações dos
professores. E os resultados dos exames SATS.
Mudanças nas avaliações dos professores (TA)
Ox estudante serão comparadxs com aluna / ou pode'
declarações ao invés de níveis. Estes são descrições
do que é esperado dos alunos nas época das provas.
É através de avaliações que maestrxs que as
escolas podem ver se se seus alunos serão

BTECs

A-Levels, AS-Levels,
NVGs foundation
degrees, vocational
courses, BTECs,
apprenticeships

Higher Education/ Educação Superior – 18+ Nivel Universitário,
Mestrado, Doutorado

Mudanças recentes
na educação no
Reino Unido

Os BTEC (Qualificações em Negócios e
Tecnologia do Conselho de Educação)
tendem a ser mais relevantes para os
planos de trabalho ou carreira dx
estudante.O BTECs combina a
aprendizagem em sala de aula com o
desenvolvimento prático de habilidades
relacionadas ao trabalho. Pode ser
estudado em conjunto ou como uma
alternativa para GCSEs. Ox alunos
também podem estudar BTECs no lugar
de A Levels e receber uma qualificação
equivalente.

NVQs
Qualificações nacionais de aprendizagem profissional
(NVQs) podem ser obtidos por aqueles que optam por fazer
um estágio (trabalho remunerado ou não, que equipa os
alunos com habilidades e experiência de trabalho).
NVQs são concedidas com base na capacidade de um
pessoa em realizar o seu trabalho de forma eficaz. Ox
alunos que estudam uma NVQ tem o equivalente a um nível
A e podem aplicar para a faculdade.

capazes de atingir os padrões esperados.
Alterações nos resultados SATS:
Os resultados do SATS foram muitas vezes usado
para o nível
de currículo nacional. Agora, no entanto, os alunos
terão uma em escala, além de uma " Pontuação
Básica", o número de pontos que tenham recebido.
A partir de julho de 2016 em diante
quando forem publicados os resultados do SAT do
Ano 6, serão dados aos alunos:
 A pontuação bruta
 A escala da pontuação
 A confirmação se conseguiram ou não a media
nacional de 100

