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Estimadas famílias, 
 
É com satisfação que a LIS tem a oportunidade de vos dar as boas-vindas ao guia do Programa de                   
Diploma. O Diploma Internacional de Bacharelado (IB) e os programas de Cursos com Diploma              
foram inicialmente estabelecidos na LIS em 2005 e, desde então, os nossos alunos têm-se formado               
com diplomas e cursos, que lhes permitem ter acesso à universidade e aos cursos universitários               
em todo mundo. Temos o compromisso de manter um ambiente de aprendizagem respeitador e              
rigoroso. É importante para os alunos e suas famílias saberem, logo do início, que o Diploma de IB                  
e os programas de Cursos com Diploma são qualificações académicas exigentes que são obtidas              
com um desenvolvimento intelectual, esforço, perseverança e empenho. 
 
A LIS possui uma equipa experiente de docentes no Diploma de IB, que se dedicam a apoiar os                  
nossos formandos à medida que estes procuram alcançar excelência individual. Integrados nestes            
docentes temos: uma equipa de liderança, incluindo Director do Ensino Secundário, o Adjunto do              
Director do Secundário, o Coordenador do Diploma, o Coordenador do CAS, O Coordenador da              
disciplina de Ensaios com base numa Pesquisa Prévia, Coordenador da disciplina TOK (Teoria do              
Conhecimento), os orientadores do 12º e 13º Ano e os conselheiros do Secundário Superior para               
dar apoio aos formandos. 
 
O objectivo deste manual é fornecer informação necessária de forma a proporcionar escolhas             
informadas e realísticas sobre as disciplinas, mas dever-se-á ter em atenção que devido aos              
constrangimentos de calendário, nem sempre será possível satisfazer as preferências de todos os             
alunos. Aconselhamos estes últimos que façam escolhas que reflictam as suas paixões e             
interesses. Em última instância, cada aluno será guiado através do processo baseado no seu              
próprio potencial e na melhor abordagem de enquadramento.  
 
Para além das disciplinas académicas, irão tomar conhecimento sobre as Principais componentes            
do programa: o Ensaio com base numa Pesquisa Prévia (EE), Criatividade, Actividade e Serviços              
(CAS) e Teoria do Conhecimento (TOK). O EE ajuda os alunos a desenvolverem as capacidades de                
pesquisa necessárias, exigidas na universidade, enquanto que o curso de TOK foi criado para              
desenvolver uma abordagem coerente à aprendizagem, que transcende e unifica as várias áreas             
académicas. A CAS testa os alunos para que se tornem indivíduos mais equilibrados e mais               
dedicados, que podem fazer uma verdadeira diferença na sua comunidade. 
 
Está igualmente contido neste guia pormenores sobre o Diploma, sobre os programas dos Cursos              
com Diploma IB, este último sendo uma alternativa útil para o Diploma completo. Irão também ler                
sobre os requisitos de admissão para os Anos de Diploma. 
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Esperamos e acreditamos que irão considerar este guia útil e informativo. Caso tenham quaisquer              
perguntas sobre o conteúdo, ou questões sobre os programas, não hesitem em contactar-me na              
escola ou por escrito para o e-mail: rbradford@lisluanda.com .  
 
Atenciosamente, 
 
Rene Bradford 
Coordenadora do Programa de Diploma de IB 
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ESCOLHA DAS DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE DIPLOMA DE BACHERELADO INTERNACIONAL (IB) 
 
Os candidatos de Diploma de IB escolhem seis disciplinas para estudarem durante dois anos, de               
acordo com requisitos que seguem: 

● Deve ser seleccionada uma disciplina de cada um dos grupos de disciplinas de IB de 1 a 5,                  

indicados no modelo do Programa de Diploma apresentado na página de capa; 

● A única excepção é o grupo 2, visto que um aluno pode escolher uma segunda língua no                 

grupo 1 ao invés de uma língua do grupo 2. A conclusão bem-sucedida dos cursos do                

grupo   1 pode levar a atribuição de um diploma bilingue; 

● Como 6ª disciplina, o aluno poderá escolher uma disciplina de Artes ou uma segunda              

disciplina dos grupos 1 a 4;  

● Três disciplinas são escolhidas a nível superior (HL) e três a nível Padrão (SL). O número de                 

horas para o nível HL é 240 e para o nível SL é 150. Também varia os componentes de                   

avaliação para cada curso; 

● A admissão a todas turmas obedecerá aos critérios da LIS de Acesso ao 12ª Ano abaixo                

apresentados; 

● Todos os alunos devem estudar Inglês e outra língua do grupo 1 ou 2; 

● Uma segunda língua do Grupo 1 poderá substituir a disciplina do Grupo 2; 

● Os alunos têm a opção de fazer um curso de literatura do Grupo 1, que a escola não dispõe                   

(conhecido como curso de Auto-aprendizagem Financiado pela Escola), através de acordo           

especial com o programa de IB e pela LIS. Por exemplo, um aluno poderá ser falante nativo                 

de italiano, mas pelo facto de não dispormos desta língua como curso, pode seguir este               

curso como opção de auto-aprendizagem. Isto requer motivação, independência e          

empenho. É de salientar que os pais/encarregados de educação são responsáveis por            

providenciar um explicador externo para apoiar os seus educandos durante o curso de             

Auto-aprendizagem Financiado pela Escola. A LIS responsabilizar-se-á pela administração         

de todo o programa de  IB. 

 
Nem todas as disciplinas e combinações abaixo mencionadas podem estar disponíveis. A            
disponibilização definitiva dos cursos depende do número de alunos que se inscrevem para uma              
disciplina, bem como dos constrangimentos em termos de calendarização e aprovisionamento de            
pessoal. 
 
 
Critérios de Admissão ao 12º Ano do Programa de Diploma do IB: 

É expectável que os alunos das escolas do Programa do Ensino Básico (MYP) tenham:  
● Obtido um minímo de 36 pontos no MYP (incluindo no seu Projecto Pessoal); 
● Obtido um nível 5 no MYP para as disciplinas que serão escolhidas a Nível Superior.  
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● É expectável que os alunos que não sejam das escolas do Programa do Ensino Básico               
tenham:  

● Alcançado o equivalente a uma média de nota 4 no Programa do Ensino Básico; 
● Obtido o equivalente ao nível 5 para todas as disciplinas que irão escolher a Nível Superior;                

este aspecto será analisado com atenção pela equipa do Diploma. 
 
Critérios de Admissão ao 12º Ano para os Cursos com Diploma:  

Os alunos devem escolher no minímo cinco disciplinas incluido: duas línguas, matemática e outras              
duas disciplinas. 
 
É expectável que os alunos das escolas do Programa do Ensino Básico tenham:  

● Alcançado o nível quatro nas disciplinas que escolhem para estudar.  
 
É expectável que os alunos que não sejam das escolas do Programa do Ensino Básico tenham:  

● Alcançado o nível exigido para o nível quatro nas disciplinas que escolhem para estudar 
 
 

GRUPO 1: Estudos Linguísticos e Literatura 
 

Língua e Literatura: Inglês e Português 
 
Língua e Literatura é um curso concebido para alunos que têm experiência para utilizar a língua de                 
chegada num contexto académico. Os textos, literários e não literários, são estudados de acordo              
com a forma, conteúdo, finalidade e de acordo com os participantes, assim como de acordo com o                 
contexto social, histórico e cultural em que foram criados.  
 
A LIS dispõe do curso de Línguas e Literatura em Inglês e Português . 
 
A Diferença entre nível superior e nível padrão 
Todos os alunos estudam as mesmas três partes do curso durante 2 anos. É expectável que os                 
alunos do nível HL leiam e examinem mais textos (literários e não literários) do que os alunos do                  
nível SL. Nas avaliações, os alunos do nível HL têm tarefas que tendem a ser mais complexas ou                  
mais extensas em relação as tarefas do nível SL.  
 
Conteúdo do Curso 
O curso será dividido em três partes que permitirão aos alunos explorar diferentes aspectos da               
língua e da literatura:  

● Os leitores, escritores e os textos têm como objectivo apresentar aos alunos a noção e a                
finalidade da literatura, a forma em que os textos podem ser lidos, interpretados e como               
responder a estes.  

● Tempo e espaço chama atenção para o facto de que os textos não são entidades isoladas,                
mas sim ligadas no espaço e no tempo.  
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● Intertextualidade: ligando textos concentra-se nas ligações entre os diversos textos,          
tradições, criadores e ideias.  

 
Cada parte do curso tem seis perguntas, ligadas aos conceitos do curso, que proporcionam um               
guia à aprendizagem em cada parte do curso.  
 
Os alunos do nível HL terão de ler 6 trabalhos literários: 

- pelo menos dois textos escritos originalmente na língua de chegada pelos autores            
indicados na lista de leitura; 

- Pelo menos dois trabalhos de tradução por autores indicados na lista de leitura; 
- Dois podem ser escolhidos livremente. 

É necessário que haja no minímo dois trabalhos literários para cada uma das partes do curso. Os                 
trabalhos deverão ser seleccionados de forma a incluir três grandes genéros literários, três             
períodos e dois lugares.  
 
Os alunos do nível SL terão de ler 4 trabalhos literários: 

- Pelo menos um trabalho escrito originalmente na língua de chegada por um autor indicado              
na lista de leitura; 

- Pelo menos um trabalho de tradução por um autor indicado na lista de leitura; 
- Dois trabalhos podem ser escolhidos livremente. 

É necessário qua haja no mínimo um trabalho literário para cada uma das partes do curso. Os                 
trabalhos deverão ser seleccionados de forma a incluirem dois grandes géneros literários, dois             
períodos e dois lugares.  
 
Dados de Avaliação 
Avaliação externa 
Trabalho 1: comentário 
Trabalho 2: teste  
 
Avaliação interna:  
Apresentação oral individual + jornal 

* Os novos cursos no Grupo 1, iniciam em Agosto de 2019, com os primeiros exames a realizarem-se em Maio de 2021.  

 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Os alunos devem possuir uma proficiência na língua de chegada para serem bem-sucedidos neste              
curso, conforme determinado pela escola e pelos professores de línguas. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
O conhecimento linguístico dos alunos que se matricularem neste curso, pode provavelmente            
variar consideravelmente, de alunos monolingues para alunos com perfis linguísticos mais           
complexos. Este curso é adequado para alunos que pretendam estudar na universidade            
Comunicação, História, Humanidades, Direito, Literatura, Marketing , Meios de Comunicação,         
Política e Ciências Sociais.  
 
 



 
 
 

 
A diverse community of learners, committed to fostering compassionate, confident and socially responsible individuals who thrive in the world. 

Uma comunidade diversa dedicada à aprendizagem, empenhada em criar indivíduos solidários, confiantes e socialmente responsáveis, que prosperam no mundo.
 

Referência: 
International Baccalaureate website, Language A: Literature curriculum review and Language A: Language and literature curriculum               
review.  2017. 

 

 

GRUPO 2: Aquisição da Língua 
 

DESDE O INÍCIO (APENAS NÍVEL PADRÃO) – PARA INICIANTES – ESPANHOL E            
PORTUGUÊS  
(A DISPONIBILIDADE DO CURSO DE PORTUGUÊS PARA INICIANTES DEPENDERÁ DO INTERESSE           
DOS ALUNOS E DO SEU NÚMERO) 
 
O principal foco do curso de Línguas para iniciantes está na aquisicão da língua exigida para                
finalidades e situações comuns, utilizada na interacção social diária (comunicação através do uso             
da língua). O curso visa desenvolver uma diversidade de competências linguísticas e um             
conhecimento básico da cultura através do uso da língua de chegada. Os cursos de línguas para                
iniciantes desenvolvem as aptidões linguísticas através do desenvolvimento de capacidades          
receptivas, produtivas e interactivas. Aprendizagem realiza-se de várias formas e por meio de uma              
série de meios diferentes. 
 
A finalidade dos cursos de línguas para iniciantes de IB é que os alunos aprendam a: 

● Entender e a utilizar a língua em vários contextos para os mais diversos fins; 
● Usar a língua para comunicar com outras pessoas; 
● Desenvolver competências em audição, fala, escrita e leitura; 
● Usar a língua para interagir com outra cultura e apreciá-la. 

Conteúdo do curso 
O curso está organizado em cinco temas estabelecidos: 
-Identidades; 
-Experiências; 
-Criatividade humana; 
-Organização social; 
-Partilhar o planeta. 
  
Atendendo que é crucial um ambiente de aprendizagem estruturado para o sucesso dos iniciantes              
de línguas, o programa de línguas para iniciantes prevê quatro tópicos para cada um dos cinco                
temas estabelecidos. Assim sendo, existem no total 20 tópicos que devem ser abordados neste              
curso. Estes temas e estes tópicos são estudados através de três áreas de estudo: 
1.   Linguagem 

● As quatro principais competências linguísticas (audição, fala, leitura e escrita);  

● Estruturas gramaticais; 

● Vocabulário. 

2.   Textos (pessoais, profissionais e textos sobre meios de comunicação) 
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3.   Conhecimento cultural – explorar aspectos da cultura ligada à língua estudada 
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1: habilidades produtivas 
Trabalho 2: habilidades receptivas 
 
Avaliação interna: 
Uma conversa com o professor, com base em estímulos visuais e pelo menos um tema acidional                
do curso. São registadas as avaliações orais, avaliadas pelo professor e enviadas a um examinador               
de IB para moderação. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Atendendo à natureza intensa dos cursos de línguas para iniciantes, os alunos necessitarão de              
demonstrar boas competências linguísticas de aprendizagem. Terão exposição limitada à lingua           
antes de entrarem para o curso. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
O curso de línguas para iniciantes é adequado para alunos com experiência inferior a dois anos na                 
língua de chegada ou nenhuma experiência.  
 
International Baccalaureate Organization, Diploma Programme Language ab initio guide – First assessment 2020 . Cardiff, United 
Kingdom: Organização de Bacherelado Internacional, Fevereiro de 2018. 
 

 

Grupo 2: Aquisição da Língua  
 
INGLÊS, ESPANHOL E PORTUGUÊS INTERMÉDIO, NÍVEL SUPERIOR OU NÍVEL         
PADRÃO 
 
O foco da Língua B está na aquisição da língua de nível intermédio ao avançado, e em desenvolver                  
a compreensão intercultural. A Língua B é para alunos que tenham experiência anterior de cerca               
de 2-5 anos na língua de chegada. É dado aos alunos a oportunidade de obterem um grau elevado                  
de competência numa língua, incluindo no estudo da literatura a um nível elevado. 
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
Nos dois níveis da língua B (SL e HL), os alunos aprendem a comunicar na língua de chegada, em                   
contextos conhecidos e desconhecidos. Descrevem situações, narram acontecimentos, fazem         
comparações, explicam problemas, expressam e sustentam as suas opinões em diversos tópicos            
relacionados com o conteúdo do curso. O estudo dos dois trabalhos literários, originalmente             
escritos na língua de chegada, é apenas exigido a um nível de HL da língua B. A distinção entre                   
nível SL e HL da língua B, pode ser vista a nível da competência, espera-se que aluno desenvolva as                   
habilidades receptivas, produtivas e interactivas.  
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Conteúdo do curso 
Tanto no nível superior como no padrão, o aluno da língua B que for bem-sucedido, não deverá                 
apenas aprender e assimilar as estruturas básicas da língua nas mais diversas situações e              
finalidades, mas também ser capaz de usar a língua nas mais diversas situações e finalidades pelas                
quais são utilizadas na língua.  
 
Os alunos expandem o leque das suas competências de comunicação e produzem uma diversidade              
de textos orais e escritos para públicos, contextos e finalidades associadas a interesses académicos              
e pessoais. Para o desenvolvimento de habilidades receptivas, os alunos da língua B devem              
estudar textos autênticos, que exploram a(s) cultura(s) da língua de chegada. Além disso, é              
exigido o estudo de dois trabalhos literários a nível HL. 
 
Cinco temas estebelecidos são comuns ao programa da língua B. Estes são:  

● Identidades; 
● Experiências; 
● Criatividade humana; 
● Organização social; 
● Partilhar o planeta 

 
Os cinco temas estabelecidos, que de igual modo devem ser abordados no curso de línguas B. 
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: componente escrita 
Trabalho 1: habilidades produtivas 
Trabalho 2: habilidades receptivas 
 
Avaliação interna: componente oral 
Avaliação oral individual 

Nível HL: uma conversação com o professor, baseada num extracto dos trabalhos literários              
estudados na aula, seguida de um debate com base num ou mais temas do programa.  
Nível SL: uma conversação com o professor(a), baseda num estímulo visual, seguida de debate              
com base num tema adicional. 

As avaliações orais são registadas e avaliadas pelo professor, depois são enviadas para o              
examinador de IB para moderação. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Atendendo à natureza intensa do curso de Línguas B, os alunos necessitarão de demosntrar boas               
competências linguísticas de aprendizagem. A norma é ter 2-3 anos para o nível padrão e 4-5anos                
para o nível superior de estudo prévio na língua. Os alunos deverão igualmente interagir              
regularmente com falantes nativos da língua por forma desenvolverem as suas competências            
linguísticas. A decisão final sobre a adequação do curso e nível de estudo, é feita por professores                 
experientes juntamente com o Coordenador de DP. 
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Quem deverá escolher este curso? 
O curso de nível superior é especialmente útil para os alunos que tencionam estudar a língua para                 
efeitos de futura carreira ou estudos universitários. O curso de língua B de nível padrão poderá                
também, ser adequado para alunos que tiveram exposição social à língua, que são rápidos nas               
línguas e estão habituados a interagir com pessoas que falam na língua desse país. 
 
Referência: 
International Baccalaureate, Diploma Programme Language B Guide , publicado em Fevereiro de 2018.  
 
 
 

GRUPO 3: Indíviduos e Sociedades 
 
CURSO DE ECONOMIA, NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL PADRÃO 

    
O estudo da economia visa essencialmente tratar da escacez, alocação de recursos, métodos e              
processos pelos quais as escolhas são feitas para a satisafação das necessidas humanas. Como              
ciência social, a esconomia utiliza meotodologias que incluem elementos quantitativos e           
qualitativos. O Programa do Bacharelado Internacional do curso de economia realça as teorias da              
economia das microeconomias, que tratam das variáveis económicas que afectam países,           
governos e sociedades. Estas teorias económicas não devem ser estudadas em vão, ao invés, são               
aplicadas a questões reais do mundo.  
 
O importante entre as questões são as flutuações nas acitvidades económicas, no comércio             
internacional, no desenvolvimento económico e sustentabilidade ambiental. As dimensões éticas          
envolvidas na aplicação das teorias e políticas económicas, difundem-se em todo curso de             
economia, uma vez que é exigido aos alunos estudarem e reflectirem sobre as metas finais e                
valores humanos.  
 
O curso de economia incentiva os alunos a desenvolverem perspectivas, promove um interesse             
para questões globais e sensibiliza os alunos para as suas responsabilidades a nível local, nacional               
e internacional. Também procura desenvolver valores e aitudes que permitem aos alunos alançar             
um grau de empenho pessoal ao tentar resolver essas questões, apreciando as nossas             
responsabilidades partilhadas como cidadãos de um mundo cada vez mais interpendente.  
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
Todas as unidades são compostas por tópicos de nível HL e nível SL. Na maioria dos casos, as                  
unidades do HL são uma extensão de temas comuns. Porém, existe um maior grau de análise                
matemática de teória económica nos componentes no nível HL. 
 
Conteúdo do curso 
Existem temas abrangentes no currículo de economia: 
12º Ano 13ºAno 
1.   Microeconomia 2.   Macroeconomia 

 



 
 
 

 
A diverse community of learners, committed to fostering compassionate, confident and socially responsible individuals who thrive in the world. 

Uma comunidade diversa dedicada à aprendizagem, empenhada em criar indivíduos solidários, confiantes e socialmente responsáveis, que prosperam no mundo.
 

3.   Economia international 4. Economia do desenvolvimento 
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1: respostas alargadas às perguntas 
Trabalho 2: respostas às perguntas com dados  
Trabalho 3 (só nível HL): Solução de problemas utilizando matemática 
 
Avaliação interna: 
Os alunos compeltam um portfólio de 3 comentários com base em notícias actuais sobre              
economia 

Pré-requisitos e exigências especiais 
Se a sua nota em humanidades no 11º Ano for inferior a 5, não lhe será viável escolher o Nível                    
Superior IBDP em Economia.  
 
Quem deverá escolher este curso? 
O Curso de Economia do Programa de Diploma é um programa academicamente rigoroso que              
exige uma série de conhecimentos, desde a Matemática ao ensaio escrito, junto com trabalho              
normal e empenho. Logo que faça isto, também pode ser bastante gratificante em termos de               
notas altas como um entendimento do mundo ao seu redor.  
 
Referência: 
International Baccalaureate, Diploma Programme Economics Guide November 2010. Genebra, Suiça: International Baccalaureate,            
2011. 

 
GRUPO 3: Indivíduos e Sociedades 
 
CURSO DE GEOGRAFIA, NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO 
 
Geografia trata do mundo real, das interações entre os indivíduos, as comunidades e o meio               
ambiente fisíco. Examina os processos e as respostas envolventes, e avalia estratégias de gestão              
das mudanças resultantes. Ajuda-nos a reconhecer e a perceber as similaridades intrigantes e as              
diferenças que vemos à nossa volta todos os dias. 
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
Embora a intensidade de estudo seja idêntica, o programa do nível padrão não é abrangente. Os                
alunos irão estudar um tema principal e dois temas opcionais suplementares. É expectável que os               
alunos do nível padrão incluam as mesmas competências que os alunos do nível superior. 
 
Conteúdo do curso 
1ª parte, temas geográficos: oceanos e linhas costeiras, ameaças geográficas, alimentos e saúde,             
ambientes urbanos; 
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2º parte, perspectivas geográficas – mudança global: mudança na população, vulnarebilidade e            
resiliência do clima, consumo e escassez de resursos; 
3º parte (só para o nível HL), perspectivas geográficas – interacções globais: poder, lugares e               
redes, desenvolvimento humano e diversidade, riscos globais e resiliência. 
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1:   duas (nível SL) e três (nível HL) perguntas extensas sobre temas geográficos, 35% 
Trabalho 2:   perguntas com respostas breves e extensas, 35% 
Trabalho 3:   duas perguntas dissertativas (só para o nível HL). 
 
Internal Assessment:  
Relatório escrito de estudo de campo. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Um único pré-requisito é um forte interesse no mundo ao nosso redor. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
A Geografia é uma importante base para aqueles interessados em estudar disciplinas tão variadas              
como: Relações Internacionais, Desenvolvimento Mundial, Estudos Ambientais, Geologia,        
Oceanografia ou Planeamento Urbano. Os geógrafos trabalham para os governos, agências           
ambientais, instituições de caridade e ONGs; existem geógrafos no topo das montanhas, em             
recifes, rios, vulcões, campo de refugiados, florestas tropicais, no antárctico e sob o oceano. Este               
curso é para si, se estiver interessado em entender o nosso mundo contemporâneo e futuro. 
 
Referência 
International Baccalaureate Organization, Diploma Programme Geography Guide. Cardiff, United Kingdom: International           
Baccalaureate Organization, 2015. 

 
GRUPO 3: Indivíduos e Sociedades 
 
CURSO DE HISTÓRIA, NÍVEL SUPERIOR OU NÍVEL PADRÃO – OPÇÃO AFRICANA 
 
O objectivo do Curso de História do Bacheralado Internacional é envolver os alunos num encontro               
emocionalmente com o passado. Concentra-se em torno de 6 conceitos históricos; na mudança,             
causalidade, perspectiva, consequência, continuidade e significância. Como disciplina        
investigativa, promove um sentido de investigação, e como disciplina interpretação oferece a            
oportunidade de envolvimento com várias perspectivas. Espera-se que desenvolvendo uma          
compreensão do passado, os alunos terão uma compreensão profunda da natureza do mundo             
actual. Envolve o estudo de diversos tipos de experiências, incluindo políticas, económicas, sociais             
e culturais. Coloca-se especial atenção em incentivar os alunos a pensarem como historiadores e              
sob o desenvolvimento das capacidades, tais como: pensamento crítico.  
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Diferença entre nível superior e nível padrão 
Os alunos do nível SL e do nível HL estudam uma base comum, com foco no Direitos e Protestos,                   
Estados Autoritários e Movimentos de Independência. Além disso, os alunos do nível HL irão              
realizar um estudo profundo sobre África. Os alunos do nível SL não necessitam de assistir as aulas                 
enquanto estudam os tópicos do nível HL, mas exige-se que assistam a todas aulas enquanto são                
ensinados os tópicos do nível SL. Estes alunos fazem dois exames, enquanto os alunos do nível HL                 
fazem 3. Todos os alunos completam uma Avaliação Interna.  
 
Conteúdo do curso 
Os alunos do nível SL e do nível HL irão estudar: Direitos e Protestos, com estudos de casos sobre                   
EUA e África do Sul, Estados Autoritários, com foco no Hitler, Castro, Kenyatta e Nyerere, e nos                 
Movimentos de Independência, exemplos de exploração africana e asiática, tais como: Gandhi e             
Ho Chi Minh. Os alunos do HL irão também estudar: Movimentos Nacionalistas e de              
Independência do século 20 em África, os Acontecimentos na África do Sul, entre 1800-1994, e a                
política de Pós-Independência em África até 2005.  
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1: questões sobre 4 fontes diferentes 
Trabalho 2:  duas perguntas dissertativas 
Trabalho 3 (só para o nível HL):  três perguntas dissertativas  
 
Avaliação interna: 
A avaliação interna é uma parte de pesquisa original com 2.200 por extenso. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Embora o Curso de História do Bacheralado Internacional seja um curso de leitura e de escrita                
intenso, esta aberto aos falantes do Inglês como primeira e segunda língua. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
Qualquer pessoa que esteja interessada no passado e em saber como este afecta o mundo actual.                
Com especial atenção nas competências do pensamento crítico e a habilidade para desenvolver             
argumentos analíticos, torna o curso uma disciplina importante para todas classes sociais,            
especialmente se planeia estudar Jornalismo, Adminsitração ou Direito, Relações Internacionais,          
Desenvolvimento e Ciência Política. 
 
Referência: 
International Baccalaureate, Diploma Programme History Guide November 2013. Geneva, Switzerland: International Baccalaureate,            
2013. 
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GRUPO 3 ou Grupo 4: Indivíduos, Sociedades ou Ciências 
 
SISTEMAS AMBIENTAIS E SOCIEDADES, APENAS NÍVEL PADRÃO 
 

Este curso pode ser feito como opção de grupo 3 ou 4 
 
O curso Sistemas Ambientais e Sociedades (ESS) visa dar aos alunos uma compreensão sobre as               
estreitas relações entre o ambiente natural, a procura de recursos para desenvolver o             
desenvolvimento humano e as questões inerentes com que as sociedades se confrontam. Os             
alunos são incentivados durante o curso a desenvolverem um forte sentido de identidade em              
termos de análise e avaliação dos aspectos científicos, éticos e socio-políticos sobre o ambiente              
global. Espera-se que estes sejam capazes de ligarem conceitos de diferentes unidades e             
adoptarem uma abordagem de sistemas na análise das questões ambientais. Necessitam de boas             
competências analíticas e escritas.  
 
Conteúdo do curso 
Existem 8 áreas temáticas no curso, sendo:  

● Tema 1 – Bases dos Sistemas Ambientais e Sociedades. 

● Tema 2 – Ecossistemas e Ecologia. 

● Tema 3 – Biodiversidade e Conservação. 

● Tema 4 – Sistemas de Produção Hídrica e de Alimentos de Origem Aquática e Sociedades. 

● Tema 5 – Sistemas dos Solos, Sistemas de Produção de Alimentos Terrestes e Sociedades. 

● Tema 6 – Sistemas Atmosféricos e Sociedades. 

● Tema 7 – Mudanças Climáticas e Produção Energética. 

● Tema 8 – Sistemas Humanos e o Uso de Recursos 

 
 
Dados de avaliação 
Apenas para o curso de nível padrão 
Avaliação externa: 
Trabalho 1: estudos de casos  
Trabalho 2:  pequenas perguntas e ensaios pequenos  
 
Avaliação interna  
Uma investigação de longo prazo 

 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Nenhuns(mas). Um bom conhecimento geral sobre as actuais questões sociais, políticas e            
ambientais em todo mundo é um bem valioso. Ter interesse no mundo natural, especialmente              
sobre o mundo animal e sobre os lugares selvagens é um complemento útil para todos os alunos.                 
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Estes últimos necessitam de ter a capacidade de analisar e avaliar textos escritos, e de escrever                
bem. 
Esta disciplina é complementar aos cursos do Programa de Diploma em Economia e Geografia. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
Alunos com interesse activo em questões ambientais e sociais. Planeiam carreiras na área do              

desenvolvimento, ajuda internacional ou em outras áreas de desenvolvimento social.  

 
Quem não deverá escolher este curso? 
Alunos que necessitem de 2 ciências para seguirem carreiras em medicina, engenharia, etc. 
 
Referência: International Baccalaureate, Diploma Programme Environmental Systems and Societies Guide. Cardiff, United Kingdom:             
International Baccalaureate, 2012.  
 

 
GRUPO 4: Ciências 
 
BIOLOGIA, NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO 
 
A biologia é o estudo científico das interacções que se realizam dentro e entre os organismos                
vivos, e no seu ambiente químico e fisíco. O curso de Biologia do Bacherelado Internacional em                
comparação com outros Bacherelados Internacionais dos cursos de ciências, requer um maior            
número de conhecimentos e análise estatística a serem aprendidos. Os alunos não deverão pensar              
que esta é uma opção de matemática fácil. Porém, o enfâse está nos alunos adquirirem o                
conhecimento necessário para ganharem uma compreensão abrangente dos princípios chave dos           
sistemas biológicos. Os principais temas realçados durante o curso de Biologia do Bacherelado             
Internacional incluiem: relações entre Estrutura e Função, Universalidade vs Diversidade, Equilíbrio           
dentro Sistemas e da Evolução. Todo o Bacherelado Internacional dos cursos de ciências tem uma               
forte enfâse na experimentação e método científico, como forma de ganhar conhecimento e             
compreensão. 
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
As principais diferenças entre a Biologia de Nível Superior (HL) e o Nível Padrão (SL) tem a ver com                   
o tempo dispendido no estudo e a intensidade em que se deve aprender sobre a matéria. 
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Conteúdo do curso 
Tópicos Essenciais para SL e HL Horas Tópicos Adicionais para HL (AHL) Horas 

1:  Biologia celular 
2:  Biologia molecular 
3:  Genética 
4:  Ecologia 
5:  Evolução e biodiversidade 
6:  Fisiologia humana 

15 
21 
15 
12 
12 
20 

7: Ácidos nucleicos 
8: Metabolismo, respiração celular  
     e  fotossíntese 

9: Biologia vegetal 
10: Genética e evolução 
11: Fisiologia animal 

9 
14 
11 
13 
8 
16 

Estudo Alargado (Opções): Estudo Alargado (Opções): 

D:  Fisiologia humana 15 D:  Fisiologia humana 25 

Trabalho Prático 40 Trabalho Prático 60 

Horas letivas mínimas 150 Horas letivas mínimas 240 

 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1:    perguntas de escolha múltipla; 
Trabalho 2: perguntas com respostas curtas e dissertativas podem incluir explicações, cálculos ou             
avaliação. 
Trabalho 3: perguntas com respostas curtas baseadas em dados, e questões dissertativas sobre o              
núcleo e sobre a opção estudada. 
 
Avaliação interna: 
Uma investigação de longo prazo. Os alunos do SL e do HL são avaliados mediante o mesmo                 
critério de avaliação. 

 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Um bom conhecimento de Biologia, Química, Física e de Matemática no 10º e 11º Ano. Os                
candidatos do HL deverão ter obtido uma classificação de 5 ou melhor, no curso anterior de                
ciências. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
O curso de Biologia de HL é recomendado a alunos que tencionam estudar ciências biológicas na                
universidade, incluindo: medicina, enfermagem, farmácia, biotecnologia, engenharia genética,        
agricultura, silvicultura, conservação e protecção ambiental. A Biologia de nível SL é recomendada             
para alunos que não têm planos de se especializarem em ciências na universidade, mas gostam de                
desafios na aprendizagem sobre o mundo vivo e sobre a forma como necessitamos de interagir de                
modo responsável nas nossas vidas e actividades diárias. 
 
  

 



 
 
 

 
A diverse community of learners, committed to fostering compassionate, confident and socially responsible individuals who thrive in the world. 

Uma comunidade diversa dedicada à aprendizagem, empenhada em criar indivíduos solidários, confiantes e socialmente responsáveis, que prosperam no mundo.
 

Quem deverá escolher este curso? 
O curso de Biologia do Bacharelato Internacional não deverá ser considerada uma opção de              
ciências fácil. Envolve muita escrita, leitura, vocabulário complicado, bioquímica, conceitos          
abstratos e matemática (estatísticas analíticas). 
 
Referência : International Baccalaureate, Diploma Programme Biology Guide. Cardiff, United Kingdom: International Baccalaureate,            
2013. 

 
GRUPO 4: Ciências 
 
QUÍMICA, NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO 
 
No curso de Química do Bacharelato Internacional, o estudo teórico da química é conjugado com a                
aquisição de competências práticas, de investigação e tecnologia da comunicação. Também são            
consideradas as implicações morais, éticas, sociais, económicas e ambientais da utilização das            
ciências e da tecnologia. 
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
As competências e as actividades são comuns aos alunos tanto ao nível SL como ao nível HL;                 
Porém, exige-se que os alunos no HL estudem alguns tópicos em maior profundidade. Os alunos               
do SL participam em 40 horas de trabalho prático; exige-se 60 horas de trabalho prático para os                 
alunos do HL. 
 
Conteúdo do curso 
Os alunos estudam os tópicos abaixo indicados. Também é escolhido um tópico das disciplinas de               
Bioquímica, Materiais e Energia, de acordo com o interesse da turma. 
 

Os alunos do SL e do HL estudam: Os alunos do HL estudam: 

Tópico 1: Relação estequiométrica 

Tópico 2: Estrutura atómica Tópico 12: Estrutura atómica 

Tópico 3: Periodicidade Tópico 13: Periodicidade 

Tópico 4: Ligação Tópico 14: Ligação 

Tópico 5: Energética Tópico 15: Energética 

Topic 6: Cinética Topic 16: Cinética 

Topic 7: Equilíbrio Topic 17: Equilíbrio 

Topic 8: Ácidos e bases Topic 18: Ácidos e bases 

Topic 9: Oxidação e redução Topic 19: Oxidação e redução 

Topic 10: Química orgánica Topic 20: Química orgânica 

Topic 11: Sistemas de medição e processamento de 
dados 

Topic 21: Sistemas de medição e análise 
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Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1:    perguntas de escolha múltipla; 
Trabalho 2: perguntas com respostas breves e dissertativas podem incluir explicações, cálculos            
ou avaliação; 
Trabalho 3: perguntas com respostas breves baseadas em dados, e questões dissertativas            
sobre o núcleo e sobre a opção estudada.  
 
Avaliação interna: 
Uma investigação de longo prazo. Os alunos do SL e do HL são avaliados mediante o mesmo                 
critério de avaliação. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Recomenda-se uma classificação de passagem no curso de Química do Programa de Ensino Básico              
para proceder a matrícula em Química de nível SL. Uma nota de 5 ou superior no curso de Química                   
do Programa de Ensino Básico para matricular-se no curso de nível HL. Recomenda-se aos alunos               
matrícula simultânea quer no curso de Análise Matemática de nível HL quer no curso de Análise                
Matemática e Abordagens de nível SL. Vide AQUI carta completa com requisitos adicionais             
referentes à Matemática. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
Recomenda-se o curso de Química do Bacherelado aos alunos que tencionam estudar, na             
universidade, disciplinas ligadas às ciências, tais como: medicina, ciências biológicas ou ciências            
ambientais. Também se recomenda àqueles alunos que pretendem seguir uma carreira em            
engenharia que estudem Química do Bacherelado Internacional. Àqueles que gostam de estudar            
introdução à química ou que pretendam ter um melhor percepção do mundo da fisícia, podem               
também querer escolher o curso de Química do Bacherelado Internacional, como o seu Grupo 4,               
ciências. 
 
Referência: International Baccalaureate, Diploma Programme Chemistry Guide. Cardiff, United Kingdom: International           
Baccalaureate, 2013. 

 

GRUPO 4: Ciências 
 

*Novo curso  
DESENHO E TECNOLOGIA, NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO  
(A DISPONIBILIDADE DESTE CURSO DEPENDERÁ DO INTERESSE DOS ALUNOS E DO SEU NÚMERO) 
 
O curso de Desenho é a ligação entre a inovação e a criatividade. Os alunos irão explorar as                  

possibilidades do que pode ser criado para resolver um problema de desenho-projecto por meio              

de prototipagem, experimentação e adaptação. É centrado na pessoa humana e tem como foco as               

necessidades, desejos e as limitações do utilizador final. 

 

https://docs.google.com/a/lisluanda.com/document/d/15vdkikrXdfDkn4pKnGnj5-KZDumI4KR9nPl4JWA93J4/edit?usp=sharing
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O Programa de Diploma ajuda os alunos a obterem um nível superior de literacia de desenho                

pemitindo-lhes desenvolver o pensamento critíco e os conhecimentos de desenho, que podem ser             

aplicados num contexto prático.  

 

Diferença entre nível superior e nível padrão 
Os alunos do curso de Tecnologia de Desenho no nível padrão (SL) e os do nível superior (HL)                  

seguem quatro tópicos principais-nucleares, e têm quatro critérios de avaliações comuns           

utilizados para a sua avaliação interna (IA). Embora os conhecimentos e as actividades de              

tecnologia de desenho sejam comuns ao nível SL e ao nível HL, exige-se que os alunos no nível HL                   

estudem tópicos adicionais e dois critérios de avaliação adicionais para a avaliação interna. A              

distinção entre o nível SL e o nível HL é de abragência e de profundidade. 

 
Conteúdo do curso 
Tópicos principais-nucleares: 

1. Factores humanos e ergonomia; 
2. Gestão de recurso e produção sustentável; 
3. Modelação; 
4. Produção final; 
5. Inovação e desenho; 
6. Desenho clássico. 

 
Tópico adicional de nível HL: 

1. Desenho centrado no utente; 
2. Sustentabilidade; 
3. Inovação e mercados; 
4. Produção comercial 

 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1:    perguntas de escolha múltipla; 
Trabalho 2: perguntas com respostas breves e dissertativas podem incluir explicações, cálculos            
ou avaliação; 
Trabalho 3:    perguntas com respostas breves baseadas em dados, e questões dissertativas sobre 
o núcleo e sobre a opção estudada.  
 
Avaliação interna: 
Projecto de desenho com base no interesse pessoal. 

  
Quem deverá escolher este curso? 
O diploma é aceite para entrada na universidade, em muitos países, e a grande preparação para                

carreiras em áreas como: engenharia, construção, produção, arquitectura, desenho de produto,           

desenho de interiores, desenho e criação, e muito mais. 
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GRUPO 4: Ciências 
 
 FISÍCA, DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL PADRÃO 
 
O curso de fisíca do Programa de Diploma permite aos alunos desenvolverem conhecimentos             
práticos, técnicas experimentais e a aplicarem a matemática para resolverem problemas em fisíca.             
Os alunos ganham uma intuição sobre o comportamento dos sistemas fisícos comuns, tais como:              
ar condicionados, motores dos carros, telemóveis e muitos outros. A fisíca também permite aos              
alunos desenvolverem capacidades interpessoais, competências em termos de tecnologia de          
informação e comunicação, que são essenciais no esforço científico moderno, e são            
conhecimentos de melhoria de vida moderna importantes e competências transferíveis. 
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
É exigido aos alunos no nível HL estudarem alguns tópicos em grande profundidade, tópicos              
adicionais e matéria alargada de natureza mais exigente do que nas oções comuns. A distinção               
entre o nível SL e o nível HL é de de abragência e de profundidade. 
 
Conteúdo do curso 
8 tópicos principais-nucleares:Medição e incertezas; Mecânica, Fisíca Termal 
(Nível SL e nível HL) Ondulação; Electricidade e magnestismo; Movimento circular e       

Gravitação; Atómico, Fisíca nuclear e partículas; Produção de        
energia. 

4 Tópcios acidionais: Fenómenos ondulatórios; Campos; Indução electromagnética; 
(Nível HL) Quântica e fisíca nuclear. 
4 Opções: (Nível HL e nível SL): Relatividade; Engenharia fisíca; Imagiologia; Astrofisíca 
  
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1:    perguntas de escolha múltipla; 
Trabalho 2: perguntas com respostas breves e dissertativas podem incluir explicações, cálculos            
ou avaliação; 
Trabalho 3:    perguntas com respostas breves baseadas em dados, e questões dissertativas sobre 
o núcleo e sobre a opção estudada.  
 
Avaliação interna: 
Uma investigação de longo prazo. Os alunos do SL e do HL são avaliados mediante o mesmo                 
critério de avaliação. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais 
Uma classificação de passagem no curso de Fisíca do Programa de Ensino Básico (ou curso de                
ciências de nível similar) permitirá qualquer aluno estudar Fisíca do Programa de Diploma a Nível               
Padrão. Candidatos com Nível Superior têm uma classificação de 5 ou superior para o Critério A                
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em Fisíca do Programa de Ensino Básico (ou curso de ciências de nível similar). Vide AQUI carta a                  
explicar os pormenores adicionais sobre os requisitos. 
 
Quem deverá escolher este curso? 

● Se tem curiosidade em saber sobre o mundo fisíco ao seu redor; 
● Se gosta de explorar a forma como as coisas funcionam; 
● Se gosta de demonstar coisas, ver o que se passa dentro e interagir com objectos fisícos; 
● Se esta interessado(a) numa carreira em Engenharia, Fisíca ou noutra área técnica. 

 
Os alunos que fazem Matemática podem não fazer este, e aqueles alunos que não se sentem                
seguros fazer equações algébricas, vão achar este muito difícil e devem analisar a opção com o                
professor. 
 
Referância: International Baccalaureate, Diploma Programme Physics Guide . Cardiff, United Kingdom: International Baccalaureate, 
2012. 

 
GRUPO 4: Ciências 
 
*Novo curso  
CIÊNCIA DESPORTIVA, EXERCÍCIO FISÍCO E CIÊNCIAS DA SAÚDE, NÍVEL SUPERIOR E           
NÍVEL PADRÃO  
(A DISPONIBILIDADE DESTE CURSO DEPENDERÁ DO INTERESSE DOS ALUNOS E DO SEU NÚMERO) 
 
A Ciência desportiva, do exercício fisíco e ciências da saúde (SEHS) é uma ciência experimental que                
conjunga estudos académicos com a aquisição de competências práticas e de investigação. É um              
curso de ciências aplicadas no grupo 4, sendo que os aspectos das ciências biológicas e física são                 
estudados num contexto específico, contexto do desporto, do exercício físico e da saúde. O curso               
inclui as disciplinas tradicionais de anatomia e fisiologia, biomecânica, psicologia e nutrição, que             
são estudadas no contexto do desporto, da actividade física e da saúde. Os alunos irão abranger                
um leque de tópicos principais-nucleares e opcionais, e realizarão investigações práticas           
(experimentais) tanto em ambiente laboratorial como de campo. Estas investigações darão a            
oportunidade de adquirir os conhecimentos e a compreensão necessários para aplicar os            
princípios científicos e de analisar de forma crítica o desempenho humano. Sempre que relevante,              
o curso irá abordar questões de dimensão e ética internacional, considerando o desporto, a              
actividade física e a saúde relativo ao indivíduo e num contexto global. 
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
Os alunos de Nível Padrão (SL) e do Nível Superior (HL) seguem um programa principal-nuclear               
comun, uma avaliação interna comum (IA) e têm alguns elementos de sobreposição nas opções              
estudados. Embora as competências e as acitvidades das disciplinas do grupo 4 de ciências sejam               
comuns aos alunos tanto ao nível SL como ao nível HL, é exigido aos alunos no nível HL estudarem                   
matéria adicional de nível superior, bem como tópicos de nível HL tópicos nas opções. A distinção                
entre o nível SL e o nível HL é de abragência e de profunidade. 

 

https://docs.google.com/a/lisluanda.com/document/d/15vdkikrXdfDkn4pKnGnj5-KZDumI4KR9nPl4JWA93J4/edit?usp=sharing
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Conteúdo do curso 
Núcleo 
Existem seis tópicos obrigatórios no núcleo 

1. Anatomia; 
2. Fisiologia do exercício; 
3. Sistemas de energéticos; 
4. Análise de movimentos; 
5. Competências no desporto; 
6. Determinação e avaliação do desempenho humano 

 
Tópicos de adicionais de nível superior 

1. Anatomia adicional; 
2. O sistema endócrino; 
3. Fadiga; 
4. Fricção e resistência; 
5. Aquisição e análise de competências;  
6. Genética e desempenho atlético; 
7. Exercicío e imunidade. 

Opções 
Existem quatro opções. É exigido aos alunos estudarem quaisquer de duas opções: 

A. Optimizar o desempenho fisiológico; 
B. Fisiologia do desporto; 
C. Actividade física e saúde; 
D. Nutrição para o desporto, para o exercício e para a saúde 

 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1:    perguntas de escolha múltipla; 
Trabalho 2: perguntas com respostas breves e dissertativas podem incluir explicações, cálculos            
ou avaliação; 
Trabalho 3: perguntas com respostas breves baseadas em dados, e questões dissertativas sobre             
o núcleo e sobre a opção estudada.  
 
Avaliação interna: 
Uma investigação de longo prazo. Os alunos do SL e do HL são avaliados mediante o mesmo                 
critério de avaliação. 
 
Quem deverá escolher este curso? 
A Ciência desportiva, do exercício fisíco e ciências da saúde é recomendada para alunos que               
gostam de ciências , que querem aprender mais sobre desporto, exercício fisíco e saúde, e querem               
concluir algum trabalho por meio de investigações práticas (experimentais) tanto em ambiente            
laboratorial como de campo. O curso irá também apelar aos alunos que estão interessados numa               
carreira associada à área do desporto, ou ao sector da saúde, como por exemplo: um               
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fisioterapeuta, um fisiologista do exercício, um fisiologista do desporto e do exercício, um             
terapeuta do desporto ou um administrador desportivo. 
 
Referência: International Baccalaureate, Diploma Programme Sports, exercise and health sciences Guide . Cardiff, United Kingdom: 
International Baccalaureate, 2016 
 

GRUPO 5: MATEMÁTICA - Por favor leia ESTA carta para compreender            
como é que a escolha de um aluno pela Matemática influencia os seus             
outros cursos. 
 
MATEMÁTICA: APLICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL         
PADRÃO  
 
Estes cursos são indicados para alunos que estão interessados em desenvolver as suas             
competências matemáticas para descreverem o nosso mundo, e resolverem problemas práticos.           
Estão igualmente interessados em dominar o poder da tecnologia, juntamente com a exploração             
de modelos matemáticos. Os alunos que frequentam o curso de Matemática: Aplicações e             
interpretação são os que mais apreciam a matemática quando a vêem num contexto prático.  
 
Diferença entre nível superior e nível padrão  
Todos os estudantes devem completar 120 horas de conteúdo SL e 30 horas de actividades de                
investigação, pesquisa e resolução de problemas, incluindo realização de avaliação interna. Os            
estudantes do SL deverão completar 90 horas adicionais. O tempo adicional permite ao curso de               
HL oferecer um estudo aprofundado de cada tópico, aplicações mais complexas de cada tópico, e               
conteúdo adicional relacionado com cada tópico. 
 
Conteúdo do curso 

● Tópico 1: Número e álgebra  
● Tópico 2 : Funções  
● Tópico 3: Geometria e trigonometria  
● Tópico 4: Estatísticas e probabilidades 
● Tópico 5: Cálculo 

 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
É necessário utilizar tecnologia para todos os testes 
Teste 1: perguntas com respostas breves 
Teste 2: perguntas de respostas extensas 
Teste 3 (Apenas HL): duas perguntas extensas de resolução de problemas 
 
Avaliação interna:  
Os estudantes apresentam um único relatório que explora um tópico matemático da sua escolha. 

 

https://docs.google.com/document/d/15vdkikrXdfDkn4pKnGnj5-KZDumI4KR9nPl4JWA93J4/edit
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Pré-requisitos e exigências especiais  
Seguir ESTA  ligação (mesmo que anterior) 
 
Quem deve escolher este curso? 
Este curso destina-se a estudantes que pretendem prosseguir os estudos em áreas como ciências              
sociais, ciências naturais, estatísticas, gestão, algumas áreas da economia, psicologia e design, por             
exemplo. 
 
Referências:  
International Baccalaureate, Diploma Programme Mathematics: Curriculum Review- summary report to teachers . Cardiff, United 
Kingdom: International Baccalaureate, April 2017. 
 
International Baccalaureate, Diploma Programme Mathematics: Curriculum Review-final report to schools.. Cardiff, United            
Kingdom: International Baccalaureate, May 2018. 
 
 

GRUPO 5: MATEMÁTICA   
   
MATEMÁTICA: ANÁLISE E ABORDAGENS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO  
 
Estes cursos são apropriados para estudantes que pretendem desenvolver as suas competências            
em matemática para se tornarem fluentes na elaboração de argumentos matemáticos e            
desenvolverem fortes competências em pensamento matemático. Devem igualmente ser         
fascinados pela exploração de aplicações reais e abstractas destas ideias, com e sem utilização de               
tecnologia. Os estudantes que optem por Matemática: Análise e abordagem, serão aqueles que             
apreciam a emoção de resolução de problemas matemáticos e sua generalização.  
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
Todos os estudantes devem completar 120 horas de conteúdo SL e 30 horas de actividades de                
investigação, pesquisa e resolução de problemas, incluindo realização de avaliação interna. Os            
alunos de nível HL devem concluir 90 horas adicionais. O tempo adicional permite ao curso de                
nível HL proporcionar um estudo aprofundado de cada tópico, análises e abordagens mais             
complexas a cada tópico, e conteúdo adicional relacionado com cada tópico. 
 
Conteúdo do curso  

● Tópico 1: Número e álgebra  
● Tópico 2 : Funções  
● Tópico 3: Geometria e trigonometria  
● Tópico 4: Estatísticas e probabilidades 
● Tópico 5: Cálculo 

 
O curso de nível HL proporciona um estudo mais profundo de cada tópico, aplicações mais               
complexas de cada tópico, e conteúdo adicional relacionado com cada tópico.  
 
 

https://docs.google.com/document/d/15vdkikrXdfDkn4pKnGnj5-KZDumI4KR9nPl4JWA93J4/edit


 
 
 

 
A diverse community of learners, committed to fostering compassionate, confident and socially responsible individuals who thrive in the world. 

Uma comunidade diversa dedicada à aprendizagem, empenhada em criar indivíduos solidários, confiantes e socialmente responsáveis, que prosperam no mundo.
 

Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
Trabalho 1: Sem necessidade de tecnologia – perguntas com respostas breves 
Trabalho 2: Com tecnologia – perguntas de respostas extensas 
Trabalho 3 (apenas HL): Com tecnologia – duas perguntas extensas de resolução de problemas 
 
Avaliação interna:  
Os estudantes redigem um único relatório que explora um tópico matemático escolhido por eles. 
 
Pré-requisitos e exigências especiais  
Seguir ESTA  ligação (igual à anterior) 
 
Quem é que deve escolher este curso?  
Este curso destina-se a estudantes que irão prosseguir os seus estudos em áreas com uma forte                
componente matemática, tais como matemática, engenharia, ciências físicas, ou economia, por           
exemplo. 
 
Referências: 
International Baccalaureate, Diploma Programme Mathematics: Curriculum Review- summary report to teachers. Cardiff, United             
Kingdom: International Baccalaureate, April 2017. 
International Baccalaureate, Diploma Programme Mathematics: Curriculum Review-final report to schools.. Cardiff, United            
Kingdom: International Baccalaureate, May 2018. 
 
 

GRUPO 6: Artes 
 
CURSO DE TEATRO DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL PADRÃO  
 
O currículo do curso de teatro consiste em três áreas iguais, interrelacionadas para SL e HL: teatro                 
em contexto (explorando teatro numa diversidade de contextos, compreendendo como é que            
estes contextos se reflectem na prática), processos de teatro (compreendendo e envolvendo-se            
nos processos de transformar ideias em acção) e apresentação de teatro (desenvolvendo,            
aplicando produção de teatro, competências de apresentação e performance, trabalhando tanto           
de modo independente como em colaboração). Estas áreas principais-nucleares são fundamentais           
para o programa. Os alunos devem abordar estas áreas na perspectiva de cada um dos seguintes                
papéis de especialistas de teatro: criador; designer; director e actor.  
 
Diferença entre nível superior e nível padrão: O nível HL permite uma maior profundidade e               
âmbito no ensino e na aprendizagem, através de tarefas de avaliação tradicionais que exigem que               
os estudantes de HL compreendam e apreciem a relação entre a teoria e a prática de modo a                  
criarem uma peça de teatro a solo.  
 
 
 
  
 

https://docs.google.com/document/d/15vdkikrXdfDkn4pKnGnj5-KZDumI4KR9nPl4JWA93J4/edit
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Conteúdo do curso 
O Programa do curso de teatro que confere direito a diploma, é centrado no aluno e coloca as                  
explorações do estudante no centro de uma experiência de aprendizagem holística. O aluno             
centra-se nas técnicas e métodos de fazer teatro, e apresenta estas descobertas numa diversidade              
de modos, através de desempenho, apresentações, demonstrações e expressões escritas. O curso            
encoraja os estudantes a investigarem, não apenas através do recurso aos métodos académicos             
tradicionais, mas também na prática, através do corpo. Os alunos aprendem através de             
investigação e resolução de problemas. Comunicam as suas aprendizagens através da acção,            
representação, planificação de projectos, seminários, apresentações, demonstrações físicas, orais,         
visuais e expressão escrita 
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa 
1. Peça de teatro a solo (apenas HL) – os alunos fazem pesquisa sobre um teórico de teatro que                  

não tenham estudado anteriormente, identificam um aspecto da sua teoria, criam e            

apresentam uma peça de teatro a solo (4-8 minutos) com base neste aspecto da teoria.  

2. Anotações do Director (SL e HL) – os alunos escolhem um texto dramático publicado, que não                

tenham estudado anteriormente, e desenvolvem ideias sobre de que modo é que poderia ser              

apresentado a uma audiência. 

3. Apresentação de pesquisa (SL e HL) – os alunos planificam e apresentam uma apresentação              

individual (máximo de 15 minutos) aos seus colegas, durante a qual apresentam, e             

demonstram fisicamente, a sua pesquisa numa convenção de tradição de teatro que não             

tenham estudado anteriormente. 

 

Avaliação interna: 
1. Projecto de Colaboração (SL e HL) – Os estudantes, em colaboração, criam e apresentam uma               

peça de teatro original (com uma duração de 13-15 minutos) para e a um público alvo                

específico, criada a partir de um ponto da sua escolha. 

Pré-requisitos e exigências especiais 
O trabalho do curso permite uma abordagem a partir de múltiplas perspectivas, e possuir              
experiência dramática prévia não constitui um pré-requisito. Porém, a disciplina de drama do MYP              
fornece uma base sólida para o curso de teatro do Programa de Diploma. 
 
Quem deve escolher este curso? 
O curso exemplifica o perfil do estudante IB. Os estudantes que estão dispostos a contribuir com a                 
sua paixão, criatividade, pensamento divergente, rigor intelectual, mente aberta, curiosidade e           
vontade de se expressar, irão ser muito bem-sucedidos neste curso. 
 
Referência:  IB DP Theatre Guide. Cardiff, United Kingdom: International Baccalaureate, 2014.  
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GRUPO 6: Artes 
 
ARTES VISUAIS – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO  
 
O principal programa do curso de arte tanto no SL como no HL, é composto por três áreas iguais e                    
interrelacionadas: comunicação de artes visuais (a realização de trabalhos de arte é influenciada             
pelos contextos culturais e pessoais), artes visuais em contexto (tornar-se um observador crítico e              
informado de criadores de cultura visual e média) e métodos de artes visuais (desenvolvimento de               
competências, técnicas e processos de modo a comunicar conceitos e ideias). É pedido aos alunos               
que compreendam a relação entre estas áreas e como cada área informa e influencia o seu                
trabalho nas artes visuais.  
 
Diferença entre nível superior e nível padrão 
Existem requisitos de avaliação adicionais no HL que permitem uma amplitude e uma maior              
profundidade no ensinamento e na aprendizagem. As tarefas de avaliação exigem que os             
estudantes de HL reflictam sobre de que modo é que o seu próprio trabalho tem sido influenciado                 
pela exposição a outros artistas. Estas tarefas de avaliação exigem igualmente que eles             
experimentem em maior profundidade formas e técnicas adicionais e meios de criação de arte. Os               
alunos de HL são encorajados a produzir um maior número de trabalhos resolvidos e a demonstrar                
uma consideração mais profunda sobre como os seus trabalhos resolvidos comunicam com um             
potencial espectador. 
 
Conteúdo do curso 
O curso de artes visuais é centrado nos estudantes, e coloca a exploração desenvolvida pelo               
estudante no centro de uma experiência de aprendizagem holística. Os alunos têm liberdade de              
escolha para identificar, selecionar e explorar artistas, trabalhos artísticos, contextos culturais,           
meios de comunicação e formas para estudo que os interessem e motivem. Possuem igualmente              
liberdade para apresentar os seus estudos numa diversidade de modos criativos, incluindo            
apresentações, demonstrações e exposições. Ao longo deste curso, os alunos devem aprender não             
apenas artes visuais, a partir de uma diversidade de contextos culturais, mas também a              
importância de fazerem o seu próprio trabalho prático com integridade, com base na teoria e na                
investigação, com consciência do impacto que o seu trabalho e as suas ideias possam ter no                
mundo. A comunicação é essencial para as artes visuais e os alunos devem experimentar e               
reflectir sobre os processos de comunicar o seu trabalho.  
 
Dados de avaliação 
Avaliação externa: 
1. Estudos Comparativos (SL e HL) – Os alunos analisam e comparam diferentes trabalhos             

artísticos produzidos por diferentes artistas. Esta investigação independente, crítica e          

contextual, explora os trabalhos artísticos, os objectos e os artefactos provenientes de            

diferentes contextos culturais. 
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2. Processo do portfólio (SL e HL) – Os alunos apresentam materiais criteriosamente            

seleccionados que comprovam a sua experimentação, exploração, manipulação e         

aperfeiçoamento de uma diversidade de actividades de artes visuais ao longo dos dois anos do               

curso.  

 

Avaliação Interna: 
1. Exposição (SL e HL) – Os estudantes apresentam para avaliação uma selecção de trabalhos              

artísticos resolvidos, da sua exposição. As peças seleccionadas apresentam provas das suas            

realizações técnicas durante o curso de artes visuais, e uma compreensão da utilização dos              

materiais, ideias e práticas apropriadas à comunicação visual. 

Pré-requisitos e exigências especiais 
Se bem que o curso de artes visuais não exija uma aprendizagem formal prévia, a a área da                  
disciplina de artes do Programa de Ensino Básico do IB, proporciona uma valiosa base que os                
alunos podem considerar benéfica.  
 
Quem é que deve escolher este curso? 
O curso destina-se a alunos que pretendem frequentar um curso superior de artes visuais, bem               
como para aqueles que procuram um enriquecimento ao longo da vida, através das artes visuais.               
Organização, auto-gestão e estudo independente são competências importantes, bem como          
competências de pensamento de ordem elevada, tais como análise e síntese.  
 
Quem é que não deve escolher este curso? 
Este não é um curso que seja uma 'opção fácil', pois exige muita dedicação. O aluno necessita de                  
estar preparado para ver os seus limites, expectativas criativas e culturais serem desafiados.  
 
Referência: International Baccalaureate, Diploma Programme Visual Arts Guide . Cardiff, United Kingdom: International             
Baccalaureate, 2014. Updated 2017.  
 

 
GRUPO 6: ARTES  
 
MÚSICA: NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL PADRÃO  
 
A música funciona como um meio de expressão e identidade pessoal e comunal, e incorpora os                
valores sociais e culturais dos individuos e das comunidades. Este cenário convida a uma excitante               
exploração e a um estudo sensitivo. 

Uma educação musical vibrante promove a curiosidade e a abertura aos mundos musicais tanto              
familiares como não familiares. Através do estudo da música, aprendemos a ouvir relações de tom               
no som, padrões no rítmo e o desenvolvimento de estruturas sónicas. Através da participação no               
estudo da música ficamos aptos a explorar as similaridades, diferenças e ligações na música de               
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dentro da nossa própria cultura e com as outras através do tempo. Um envolvimento musical               
activo e informado permite-nos explorar e descobrir relações entre a experiência humana vivida,             
combinações sonoras específicas e tecnologias, informando-nos assim, de um modo mais           
completo, do mundo à nossa volta e da natureza da humanidade. 

Diferença entre nível superior e nível padrão  
Avaliação externa – É exigido tanto os estudantes de música do nível padrão (SL) como os do nível                  
superior (HL), que estudem percepção musical. Por essa razão, todos os estudantes devem             
apresentar uma investigação de ligações musicais e igualmente responder a um teste de exame de               
audição.  
Avaliação Interna – Os alunos do SL de música, devem escolher uma de três opções: criação,                
performance a solo ou em grupo. Os alunos do HL de música devem fazer uma apresentação a                 
solo e criação.  

Conteúdo do curso 
Percepção Musical I: Estudo de Obra Prescritas – São estudadas duas peças de música prescritas               
no NS, e uma escolha de uma de duas obras prescritas é estudada no SL. Estas peças prescritas                  
representam características chave de dois tempos diferentes, locais e/ou culturas musicais. Todos            
os estudantes devem analisar e examinar as obras prescritas. Aos alunos do HL é ainda pedido que                 
investiguem ligações musicais significantes através da comparação e/ou contraste de duas obras            
prescritas.  
 
Percepção Musical II: Investigação de Ligações Musicais – Esta parte do programa é obrigatória              
para ambos os níveis. Através de estudo auto-dirigido de peças de diferentes culturas musicais, os               
estudantes exploram, analisam e examinam as ligações musicais significativas entre duas ou mais             
peças musicais provenientes de duas culturas distintas e contrastantes. Os alunos investigam            
ligações musicais através de um profundo desenvolvimento da análise e do debate, demonstrando             
similaridades e diferenças entre peças musicais seleccionadas. São fortemente encorajados a           
utilizar fontes primárias e secundárias para fundamentar os seus argumentos, enquanto se            
centram nos elementos musicais, utilizando, de um modo eficaz, a terminologia específica do             
assunto.  
 � 
Criação – Enquanto que é pedido aos alunos do HL que concluam três peças do programa do                 
curso, aos estudantes do SL é pedido que concluam duas peças do programa do curso. Durante                
este estudo, os alunos devem procurar desenvolver competências criativas através da exploração,            
controlo e desenvolvimento dos elementos musicais. A criatividade exige auto-disciplina e foco,            
por parte do estudante, à medida que moldam e reúnem os elementos musicais para expressar               
um sentimento em particular, característica, ou outro significado pretendido. Tal pode ser feito             
através da composição, composição com tecnologia musical, arranjos, improvisação e composição           
escolhendo dois exercícios a partir de exercícios técnicos estilísticos de artes musicais            
ocidentais. �� 

Excução – Esta parte do programa é obrigatória para os estudantes de ambos os níveis. Durante                
este estudo, os estudantes devem ter como objectivo o desenvolvimento de competências de             
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execução através da realização de música a solo ou em grupo. A execução exige auto-disciplina,               
colaboração, reflexão e concentração, da parte dos estudantes, à medida que desenvolvem um             
elevado nível de desempenho artístico. Aos alunos do HL é pedido que apresentem uma gravação               
de uma execução musical com um total de 15 minutos, escolhida entre execuções a solo e/ou                
públicas em grupo. Os alunos do HL devem apresentar uma gravação com um tempo total de 20                 
minutos, escolhidos essencialmente a partir de execuções a solo em público.  

Dados de avaliação  
Avaliação externa: 

1. Exame de Audição (SL 2 horas e HL 2 horas 30 minutos) – O Exame de audição                 
baseia-se na Percepção Musical I: Estudo de Obras Prescritas e música do mundo. É pedido aos                
estudantes do SL que respondam a quatro perguntas de análise comparativa. Aos estudantes             
do NS é pedido que respondam a cinco perguntas de análise comparativa e a perguntas de                
comparação/contraste.  
2. Percepção Musical II: Investigação de Ligações Musicais (SL e HL) – os estudantes             
devem apresentar um guião para comunicação social com não mais do que 2,000 palavras. 

 
Avaliação interna: 
Enquanto que os estudantes do HL devem responder aos pontos 1 e 2, os estudantes do SL devem                  
escolher uma das três opções seguintes: 

1. Criação (SL e HL)  
2. Execução a Solo (SL e HL) 
3. Execução em Grupo (apenas SL)  

 
Pré-requisitos e exigências especiais  
O curso de música do Programa de Diploma, está concebido para proporcionar aos estudantes a               
oportunidade de evoluir a partir de experiências musicais anteriores, ao mesmo tempo que             
encoraja uma abordagem mais vasta ao assunto e o desenvolvimento de novas competências,             
técnicas e ideias. Apesar de não ser exigida experiência musical prévia no SL, é recomendada. No                
HL é mesmo fortemente recomendada. 

Quem deve escolher este curso? 
O curso de música do Programa de Diploma, proporciona as bases adequadas para o              
prosseguimento dos estudos em música, a nível universitário, ou áreas ligadas à carreira musical.              
Proporciona igualmente um curso valioso e enriquecedor para estudantes que queiram prosseguir            
outras carreiras. Este curso proporciona igualmente a todos os estudantes a oportunidade de se              
envolverem no mundo da música como participantes para o resto da vida.  

 

DISCIPLINA NUCLEAR: ESCRITA DE UM ENSAIO 

 
A escrita de um ensaio é um estudo aprofundado de um determinado tópico, normalmente              
escolhido entre um dos seis temas do aluno para o Diploma IB. Tem como objectivo promover um                 
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elevado nível de competências de investigação e escrita, descoberta intelectual e criatividade. É             
uma oportunidade para os alunos se envolverem numa investigação pessoal sobre um assunto por              
eles escolhido, sob a orientação de um supervisor.  
 
É importante saber que o Ensaio 

● É obrigatório para todos os estudantes do Programa de Diploma; 
● É avaliado externamente; 
● Em conjunto com TOK, contribui com 3 pontos de bónus para o Diploma IB; 
● É apresentado como uma peça formal da bolsa de estudos, com um limite de 4000 

palavras; 
● Exige aproximadamente 40 horas de trabalho da parte dos alunos. 

 
Responsabilidades dos alunos 

● escolher um tópico que se enquadre numa das actuais disciplinas do estudante (os alunos              
podem escolher outros temas mediante acordo com o Coordenador do Diploma); 

● observar os regulamentos referentes a escrita de um ensaio; 
● Cumprir os prazos; 
● Reconhecer todas as fontes de informação e ideias aprovadas academicamente. 

 
Responsabilidades do Supervisor  

● fornecer orientação e aconselhamento aos alunos; 
● Encorajar e apoiar os alunos; 
● Debater a escolha do tópico com o estudante e ajudar a formular um assunto de               

investigação bem direcionado; 
● Assegurar que o assunto de investigação está de acordo com os padrões éticos e legais               

apropriados; 
● Estar familiarizado com os regulamentos do EE e facultar uma cópia dos critérios             

específicos do assunto ao aluno; 
● Monitorizar o progresso do estudante para proporcionar orientação e assegurar que o            

trabalho é efetivamente realizado pelo aluno; 
● Ler e comentar uma versão preliminar completada, apenas do ensaio longo (mas não edita              

a versão preliminar); 
● ler a versão final para confirmar a sua autenticidade; 
● Apresentar uma nota prevista; 
● Concluir o relatório do supervisor. 

 
Bibliografia  
“Extended Essay Guide: first exams 2013.” Online Curriculum Center. Aug. 2013: 1-183. International Baccalaureate. 26 Feb. 2014.                
<http://occ.ibo.org/> 
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DISCIPLINA NUCLEAR: TEORIA DO CONHECIMENTO  
 
A Teoria do Conhecimento (TOK) é um curso acerca do pensamento crítico e de inquirição no                
processo de conhecimento, em vez de se debruçar sobre a aprendizagem e um corpo de               
conhecimento específico. É um elemento fundamental que todos os alunos do Programa do             
Diploma realizam e ao qual todas as escolas devem dedicar pelo menos 100 horas de tempo                
lectivo. 
 
O curso de TOK examina como é que nós sabemos aquilo que dizemos que sabemos. Fá-lo                
encorajando os estudantes a analisar as reivindicações de conhecimento e a explorar assuntos de              
conhecimento . Uma reivindicação de conhecimento é a afirmação que “Eu/nós sabemos X” ou             
“Eu/nós sabemos como Y”, ou uma afirmação acerca do conhecimento; um assunto de             
conhecimento é uma pergunta aberta sobre conhecimento. 
 
O curso de TOK tem como objectivos  que os alunos:  
1. façam a relação entre uma abordagem crítica à construção do conhecimento, as disciplinas             

académicas e o mundo em si; 

2. Desenvolvam a consciência de como os indivíduos e as comunidades constroem o            

conhecimento, e como este é examinado de modo crítico; 

3. desenvolvam um interesse na diversidade e riqueza das perspectivas culturais e uma            

consciência dos pressupostos ideológicos e pessoais; 

4. Reflictam, de modo crítico, sobre as suas próprias crenças e pressupostos, conseguindo assim             

vidas mais ponderadas, responsáveis e com objectivo; 

5. compreender que o conhecimento traz consigo responsabilidade que leva ao compromisso e à             

acção.  

Responsabilidades do aluno 
A conclusão com aproveitamento do TOK é um requisito para a atribuição tanto do diploma de                
conclusão de estudos da LIS como do diploma de IB.  
 
É exigido aos alunos do 12º Ano que: 
✓ Concluam um ensaio de treino de 1600 palavras sobre um cojunto de temas, tal como               

determinado pelo professor de TOK. 
✓ Concluir uma apresentação de treino com um máximo de 10 minutos sobre um assunto de               

conhecimento à sua escolha. 
✓ Participar activamente nos debates nas aulas. 
 
É exigido aos alunos do 13ºAno que: 
✓ Concluam um ensaio de 1600 palavras sobre um de seis temas, tal como determinado pelo IB, 

e que terá um peso de 67% na nota final. 
✓ Concluam uma apresentação com uma duração máxima de 10 minutos, sobre um tema de 

conhecimento à sua escolha, que terá um peso de 33% na nota final. 
✓ Participem activamente nos debates nas aulas.  
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“TOK Guide: first exams 2013.” Online Curriculum Center. Aug. 2013: 1-183. International Baccalaureate. 26 Feb. 2014.               
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DISCIPLINA NUCLEAR: CRIATIVIDADE, ACTIVIDADE E SERVIÇO  
 
CAS é o cerne do DP – e tem como objectivo reforçar e alargar a aprendizagem pessoal e                  

interpessoal. É um percurso pessoal para aprofundar o desenvolvimento de competências,           
disposições e compreensões. Existem três vertentes deste programa: 
● Criatividade – explorar e alargar ideias que conduzam a um produto ou performance             
original ou interpretativa. 
● Actividade  – esforço físico que contribua para um estilo de vida saudável. 
● Serviço – Envolvimento de colaboração e recíproco com a comunidade, em resposta a             
uma necessidade autência. 

 
Relacionado com a Missão e Valores da LIS, o CAS permite aos alunos demonstrarem, e               

desenvolverem os seus atributos do perfil de aprendizagem. É acerca de aprendizagem            
experimental, concebida para alargar e envolver os alunos em novas funções. A ênfase é na               
aprendizagem através de tarefas reais que têm consequências reais e registar as reflexões             
relevantes sobre estas experiências, ao longo do tempo. Cada aluno deverá criar experiências             
personalizadas, onde possam explorar os seus interesses, paixões, perspectivas e valores.  

 
Responsabilidades dos alunos: 

● Conclusão de um projecto sustentado; 
● Equilibrar as três vertentes da melhor maneira possível; 
● Envolvimento ao longo dos 2 anos do programa; 
● Conclusão, com aproveitamento, do CAS, um requisito para obtenção do Diploma IB e             
do Diploma LI; 
● Manter comunicação regular com o supervisor(es); 
● Realização de três entrevistas com o seu conselheiro da sala; 
● Documentação rigorosa de todas as experiências de CAS, através das reflexões e            
evidência da participação e obtenção dos 7 resultados da aprendizagem. 

 
“Creativity, activity, service guide: For students graduating in 2017 and after.” Online Curriculum Center. International              
Baccalaureate. March. 2015. <http://occ.ibo.org/> 
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APOIO E ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS  

Uma parte importante do estudo na LIS é a orienação tutorial e apoio proporcionados pela nossa                
experiente equipa. Todos os alunos possuem um orientador de sala o qual, juntamente com o               
Coordenador do Diploma, é responsável por assegurar que os seus alunos estão a fazer os               
melhores progressos possíveis no programa.  
 
Os orientadores funcionam igualmente como uma ligação importante com os pais, cujo papel nós              
consideramos vital para o sucesso dos estudantes. São realizadas reuniões regulares para debater             
questões e planificar um programa de estudos eficaz. O aconselhamento académico, bem como o              
apoio emocional e social são proporcionados pelos nossos Conselheiros do Secundário, a Sra.             
Kristen Rosenfield e o Sr. Scott Langston. Para além disso, os estudantes são orientados através do                
processo de admissão à universidade, incluindo uma análise dos requisitos de entrada e dos              
procedimentos de candidatura ao ensino superior no RU, EUA, Canadá e outros países. Os              
professores de apoio ao ensino, a Sra. Aileen Worrall e o Sr. Mary Richtsmeier, apoiam o Programa                 
de Diploma de diversas maneiras. Estas professoras trabalham com ou monitorizam estudantes            
identificados, fornecem orientação aos professores sobre os candidatos com necessidades de           
aprendizagem, e, quando necessário, solicitam inclusive procedimentos de avaliação. 
 
Apesar de os professores prestarem um grande apoio, os estudantes são encorajados a assumir a               
responsabilidade pela sua própria aprendizagem e pelo seu progresso. Ao longo do ano, são              
preparados diversos relatórios, os quais são disponibilizados online. São realizadas pelo meno            
duas reuniões formais professor/pais/aluno ao longo do ano, mas uma vez que os alunos são               
permanentemente monitorizados, não é invulgar que os pais sejam convidados para reuniões com             
o coordenador e/ou professor de uma determinada disciplina ou orientador, sempre que            
considerado apropriado. Do mesmo modo, os pais são encorajados a solicitar reuniões com a              
escola sempre que considerem necessário ou desejável. 
 
Na LIS, os estudantes irão encontrar um amibiente profissional e amigável, e serão respeitados              
como jovens adultos. Porém, com o respeito vem a responsabilidade e por essa razão, espera-se               
que os alunos do diploma sejam um bom exemplo para todos os outros alunos e sirvam de                 
inspiração e modelos a seguir em tudo o que fazem. O nosso pessoal, qualificado e empenhado,                
tem como principal objectivo ajudar todos os alunos a alcançarem o seu potencial ao longo deste                
rigoroso plano de estudos. O Programa de Diploma IB na LIS serve como uma transição ideal entre                 
a escola e o que vier a seguir. 
 
Notas Previstas 

As notas previstas têm por base a demonstração global, por parte dos alunos, do conhecimento e                
das competências necessárias para o sucesso nos componentes avaliados interna e externamente            
em cada curso de IB. Os alunos demonstram este conhecimento em cada curso através de               
trabalhos na aula, projectos, exames, testes, trabalhos de laboratório, exercícios, porfólios,           
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comentários e exames de ensaio. Por isso, os estudantes devem estar conscientes do seu              
progresso nas áreas IB disponíveis. 

Durante o primeiro semestre do 13º Ano, a LIS reúne as notas previstas para todos os candidatos                 
dos Cursos IB e Diploma IB. Estas notas previstas são uma extrapolação com base nas avaliações                
de tipo IB realizadas até ao momento. As notas previstas são depois partilhadas com os               
estudantes, uma vez que são exigidas por algumas universidades como parte do processo de              
candidatura. Para além disso, a LIS utiliza as notas previstas para obter uma perspectiva do               
progresso de cada estudante, e para identificar quaisquer preocupações.  

Os alunos e os pais/encarregados de educação são informados de que não é permitido solicitar               
uma nota prevista em particular ou a solicitar a alteração de uma nota prevista, e que esse pedido                  
não será tido em consideração. Os alunos serão informados de como falar com um professor, se a                 
sua nota prevista não está de acordo com as suas expectativas. 

Os nossos alunos 
 
A LIS formou 144 estudantes desde 2007, e os nossos alunos entraram em universidades e               
faculdades de diversos países em todo o mundo, incluindo: EUA – Universidades de Chicago,             
Southern California, Brigham Young, Colorado State, Suffolk, Texas, St. Thomas, Penn State, Tufts,             
Louisiana State, Houston, Syracuse, Texas A and M, Prairie View A and M, Baylor, New School,                
SUNY Plattsburgh, New York, Colorado at Boulder, Northeastern, Miami, Georgia Tech, Virginia            
Tech, Virginia, Texas Tech, UC Riverside, Texas at Dallas, Duke, Ohio State, Tampa, Purdue, Buffalo,               
Emory and California Polytechnic; RU – Universidades de: Newcastle, Leeds, Nottingham,           
Sheffield, Greenwich, Liverpool, Liverpool John Moores, Hertfordshire, Surrey, Birmingham City,          
Anglia Ruskin, Robert Gordon, Leeds Met, Sheffield Hallam, Bristol, Nottingham Trent, Brighton,            
Northumbria, Regent’s, East London, Brooke House, Kent, City University, West England,           
Southampton Solent, Sussex, Aberdeen, Imperial College London and University College London;           
Canadá – Universidades de Toronto, Ottawa, Calgary e British Columbia; África do Sul – Wits              
University, Midrand Graduate Institute, University of Cape Town and Nelson Mandela           
Metropolitan University; Hungria – Universidade de Pecs; Colômbia – Universidad de La Sabana;             
Argentina – San Andreas University; Noruega – University of Stavanger; Alemanha – Technical             
University Munich; Itália - Catholic University of the Sacred Heart; França - Pierre-and             
Marie-Currie; Portugal – Universidade de Lisboa 

 
Agradeço o tempo dispensado para lerem este Manual. Caso tenham qualquer dúvida, não             
hesitem em entrar em contacto comigo. 
 
Rene Bradford (Coordenadora de Diploma de IB) rbradford@lisluanda.com 
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