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O sistema educativo 

O sistema educativo no Reino Unido é bastante diferente do sistema 

português, o que torna difícil a obtenção de equivalência a um ano letivo 

efetuado naquele país. 

Há um total de 13 anos antes do acesso ao ensino superior. O ensino 

secundário começa após o 9º ano e é composto por dois anos de GCSE e dois 

anos de A Levels (Advanced Levels), também designados por 6th Form. 

Não sendo normal o conceito de “chumbar” um ano, os estudantes transitam 

normalmente para o ano letivo seguinte.  

Os estudantes que se querem inscrever numa escola secundária britânica 

normalmente pretendem concluir o ensino secundário naquele país para 

depois acederem a uma universidade do Reino Unido, ou de outro país de 

língua inglesa. No entanto, se não estiverem preocupados com a obtenção de 

equivalência ao sistema português, podem sempre fazer um ano letivo numa 

escola britânica dentro do conceito de crescimento intercultural, ou de Gap 

Year. 

 

 



Os A Levels 

No primeiro ano os estudantes têm normalmente os AS Levels (Advanced 

Subsidiary Levels) que consistem normalmente em quatro disciplinas. No 

segundo ano os estudantes passam a ter apenas três disciplinas, A2 level, que 

são as que são consideradas para admissão a uma universidade.  

O IB (International Baccalaureate) 

O IB consiste em seis disciplinas, três de nível mais elevado e três de nível mais 

baixo. Os estudantes têm ainda um curso de Teoria do conhecimento, devem 

fazer trabalho comunitário e 

escrever um longo ensaio 

final.  

O IB dá acesso preferencial à 

maioria das universidades. 

Trata-se de um curso que é 

idêntico em qualquer país.  

 

 

Tipos de programas 

1. Programa de Intercâmbio 

Este programa dirige-se ao estudante que apenas pretende ter, durante um 

ano, a experiência de fazer a vida de um jovem do Reino Unido. Isto significa 

viver com uma família inglesa e frequentar um estabelecimento de ensino 

oficial. Normalmente neste programa o estudante não pode escolher o local 

onde irá ser colocado. 

2. Programa Escolar 

Neste programa, a componente escola é fator de decisão. Pode optar por 

escolas oficiais ou colégios particulares. Nestes, pode ainda escolher o 

internato ou o alojamento em família. 



No caso de escolas não oficiais há ainda duas alternativas possíveis: 

- Escolher um colégio particular para estudantes britânicos, que aceita 

estudantes estrangeiros; 

- Frequentar uma escola apenas dirigida a estudantes de outras nacionalidades 

que pretendem ingressar no sistema educativo britânico. 

COLÉGIOS PARTICULARES 

Neste caso a MultiWay apresenta ao candidato várias alternativas. 

Normalmente quem pretende este tipo de colégio pretende uma boarding 

school. A MultiWay pode fornecer ao cliente uma lista de boarding schools com 

que trabalha normalmente.  

No Reino Unido há muitas boarding schools que são apenas para raparigas ou 

rapazes, mas há cada vez mais que aceitam os dois sexos. O cliente deve definir 

à partida qual o tipo de boarding school que pretende.  

 

 

 
 
 


