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Carta aos/às estudantes e às famílias do 
Programa de Diploma do Bacharelado Internacional

Caros/as Estudantes e Familiares,

Gostaríamos de dar as boas-vindas ao Programa de Diploma de Bacharelado 
Internacional (IBDP). Estamos muito felizes por tê-los conosco nesta jornada.

O IBDP é um programa educacional de dois anos destinado principalmente 
a estudantes de 16 a 19 anos. O programa oferece uma qualificação internacional-
mente aceita para ingresso no Ensino Superior e é reconhecido por diversas univer-
sidades ao redor do mundo. Ele é realizado de forma integrada ao currículo nacional, 
de modo que, ao término do Ensino Médio, o/a aluno/a sai com o Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio brasileiro e com o Diploma IB. A International Baccalau-
reate Organisation® (IB) foi fundada no ano de 1968, em Genebra, na Suíça, por um 
grupo de educadores internacionais. O IBDP é ministrado em escolas de mais de 150 
países, em uma das quatro línguas: inglês, francês, espanhol ou chinês, adicionado 
recentemente. Ao todo, existem cerca de 5000 escolas IB espalhadas pelo mundo.

Este documento apresenta uma visão geral do Programa de Diploma do Ba-
charelado Internacional no Colégio São Luís (CSL). Os objetivos principais são: expli-
car a rotina do programa; divulgar o calendário com as principais informações sobre 
prazos de entrega e exames finais; e apresentar os requisitos para obtenção do di-
ploma do IBDP.

O Programa IB motiva a aprendizagem e a busca constante pelo sentido e pe-
los propósitos da vida. O esforço de nossa equipe visa a construção de aprendizados 
que promovam valores, cultivem o respeito pela cultura brasileira e por outras cul-
turas, e incentivem uma postura solidária, cuidadosa e responsável diante dos mais 
necessitados e do meio ambiente, a nossa casa comum.

Estamos seguros de que o Programa IB auxiliará os/as estudantes a se desen-
volverem intelectualmente alicerçados em valores humanos que os/as levarão ao 
encontro consigo e ao desejo sincero de prestar um serviço qualificado aos demais. 
Poderão, assim, descobrir que a verdadeira felicidade consiste na partilha de dons e 
no encontro com o outro, tão diferente de nós.

Atenciosamente,

Colégio São Luís
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Professores
Andrea Muner Paulavicius | English B
Andréa Rodrigues | TOK – Theory of Knowledge (Teoria do Conhecimento)
Antonio Eduardo Serzedello de Paula | CAS – Creativity, Activity and Service
(Criatividade, Atividade e Serviço) e EE – Extended Essay (Monografia)
Caio Seiji Nagayoshi – Biology (Biologia)
Cláudia Maria Cyrineu Terra | Portuguese A: Language and Literature
(Português A: Língua e Literatura)
Evandro César dos Santos | BSS – Brazilian Social Studies – Geography
(Estudos Sociais Brasileiros – Geografia)
Julia D’Almeida | Film (Cinema)
Juliano Custódio Sobrinho | BSS – Brazilian Social Studies – History
(Estudos Sociais Brasileiros – História)
Rafael Risnik Romeiro | Mathematics: Application and Interpretation – AI
(Matemática: Aplicação e Interpretação)

Coordenadora do Programa de Diploma IB
Andréa Rodrigues

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio Integral
Rafael de Paula Aguiar Araújo

Diretoria
Beatriz Helena de Arruda Pereira Gallian – Diretora Acadêmica
Irineu de Jesus Villares – Diretor Administrativo e Financeiro
Padre Edison de Lima, SJ – Diretor-Geral

Equipe do Programa de Diploma do 
Bacharelado Internacional no Colégio 
São Luís em 2023
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10
Reasons

why the IB Diploma Programme (DP) is ideal 
preparation for university 

9

Theory of knowledge (TOK) classes 
encourage you to make connections 

between subjects.

Subjects are not 
taught in isolation

7

Take good study habits and strong 
time management to further 

education and the working world.

DP students have 
proven time 

management skills

6

Learn how to analyse and evaluate 
issues, generate ideas and consider 

new perspectives.

The IB 
encourages

critical thinking

1

Research*shows that DP graduates are much 
more likely to be enrolled at top higher 

education institutions than entrants 

 It increases academic
opportunity

3

For example, the extended essay 
requires independent research 

through an in-depth study.

and independent 
learner

4

The DP is recognized globally 
by universities and employers.

It’s an 
international

10

You are able to choose courses from 
six subject groups and study 

breadth and 
depth of learning 5

Language classes encourage an 
international mindset, key for 

increasingly globalized societies.

Graduates are 
8

It assesses more 
than examination

techniques
Learn to understand, not just 
memorize facts or topics and 

prepare for exams. 

2

Through creativity, action, service (CAS) 
you learn outside the classroom and 
develop emotionally and ethically as 

well as intellectually.

IB students care 
about more than 

just results

1. MISSÃO DO IB

O International Baccalaureate tem como objetivo promover a formação de 
estudantes indagadores/as, interessados/as, empáticos/as e cientes de seus papéis 
na criação de uma sociedade mais justa e fraterna por meio do respeito ao outro e 
às suas diferenças.

Para isso, o Programa IB é oferecido em colégios públicos  e privados com o 
intuito de desenvolver modelos desafiadores de educação internacional. 

O Programa incentiva os/as estudantes de todo o mundo a se tornarem apren-
dizes ativos/as, compassivos/as e capazes de compreender e respeitar a diversidade 
e as diferenças entre culturas e sociedades.

2. IB: UMA OPÇÃO
DE FORMAÇÃO

Conforme demons-
trado na imagem acima, 
há 10 razões pelas quais 
o Programa de Diplo-
ma (DP) do IB pode ser 
considerado uma exce-
lente preparação para 
universidades nacionais 
e estrangeiras:

1) Aumenta as
oportunidades acadêmicas

Pesquisas mostram que 
estudantes do DP têm mais chance de
serem aceitos em instituições de alta performance
do que estudantes com outras qualificações.

2) Estudantes IB se importam com outros aspectos além de resultados
Através de CAS, o/a aluno/a aprende fora da sala de aula e, além dos aspectos 

intelectuais, também desenvolve os aspectos emocionais e éticos da sua formação.
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3) Estimula o/a estudante a se tornar um aprendiz confiante e independente
O EE requer pesquisa independente através de estudo aprofundado

4) É uma certificação internacional
O DP é reconhecido globalmente por universidades e empregadores.

5) Estudantes têm mentalidade internacional
Aulas de língua estimulam um mindset internacional, chave para sociedades 

globalizadas.

6) O IB encoraja o pensamento crítico
Os/as estudantes aprendem a analisar e avaliar questões, gerar ideias e consi-

derar novas perspectivas.

7) Estudantes vivenciam a habilidade de gerenciamento do tempo
Ao desenvolver bons hábitos de estudo e forte gerenciamento do tempo du-

rante o Programa, os/as alunos/as levam essa habilidade para a educação futura e o 
mundo do trabalho.

8) Avalia mais do que técnicas de exame
Os/as estudantes aprendem a entender e não apenas memorizar fatos e tópi-

cos para o exame.

9) Disciplinas não são ensinadas isoladamente
As aulas de TOK encorajam a criação de conexões entre as disciplinas.

10) Encoraja a amplitude e a profundidade de aprendizagem
O/a aluno/a pode estudar seis disciplinas de seis áreas de conhecimento em 

diferentes níveis.
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3. ATRIBUTOS DO PERFIL DO ESTUDANTE IB 

O objetivo do Programa IB é desenvolver pessoas que, exercendo seu papel 
de cidadãos/ãs globais, reconheçam sua humanidade comum e a guarda comparti-
lhada do planeta, e ajudem a criar um mundo melhor e mais pacífico.

Indagadores/as

Cultivam a curiosidade e o entusiasmo no desenvolvimento de habilidades 
para a realização de investigações tanto de maneira autônoma quanto no tra-
balho compartilhado com seus pares.

Conhecedores/as

Desenvolvem a compreensão de conceitos mediante a exploração do conhe-
cimento de maneira interdisciplinar, comprometendo-se com as ideias e as 
questões de acordo com a sua realidade local, sempre vinculada com os as-
pectos globais.

Pensadores/as

Exercitam a iniciativa na aplicação de habilidades de pensamento de forma 
crítica e criativa para reconhecer e abordar problemas complexos e tomar de-
cisões racionais e éticas.

Comunicadores/as

Entendem e expressam ideias e informações com segurança e criatividade 
nos idiomas propostos, além de se comunicarem em diferentes linguagens, 
colaborando eficazmente e realizando escuta atenta e respeitosa sobre as di-
ferentes perspectivas.

Íntegros/as

Atuam com integridade, honestidade e um forte senso de equidade, justiça e 
respeito à dignidade e aos direitos dos indivíduos e da sociedade. Assumem a 
responsabilidade pelos seus atos, assim como pelas suas consequências.



8

Mentalidade aberta

Desenvolvem uma apreciação crítica, tanto de nossa cultura e história como 
também sobre os valores e tradições de outras pessoas e sociedades. Consi-
deram e respeitam os diferentes pontos de vista e mostram disposição para 
aprender com as diferentes experiências.

Solidários/as

Mostram empatia, compaixão e respeito pelas necessidades e sentimentos do 
outro. Têm um compromisso com o auxílio e o serviço aos demais, atuando 
com o propósito de influenciar positivamente a vida de pessoas e o mundo 
que os/as rodeia.

Audazes

Lidam com situações desconhecidas com coragem e determinação. Traba-
lham de maneira autônoma e colaborativa para explorar novas ideias e estra-
tégias inovadoras. Mostram-se resilientes ao enfrentar mudanças e desafios.

Equilibrados/as

Entendem a importância do equilíbrio intelectual, físico e emocional para al-
cançar o bem-estar pessoal e coletivo. Reconhecem a interdependência em 
relação aos demais, respeitando as outras pessoas e o mundo em que vivem.

Reflexivos/as

Avaliam as situações apresentadas e os desafios de maneira ponderada. Es-
forçam-se para compreender suas forças e fraquezas, o que contribui para seu 
desenvolvimento pessoal.
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4. POLÍTICA DE ADMISSÃO

O processo de admissão de novos/as alunos/as acontece entre os meses de 
setembro e outubro, e é organizado segundo os seguintes critérios:

A) Exame de inglês: os/as candidatos/as interessados/as em cursar o Ensino Médio 
no Programa de Bacharelado Internacional (IB) devem comprovar possuir nível de 
inglês B2 de acordo com o Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR). O exame avalia as habilidades de escrita, leitura e conversação, e é realizado 
tanto pelos/as candidatos/as que já são alunos/as do CSL quanto pelos/as candida-
tos/as externos/as;

Importante: os exames são corrigidos internamente pela área de Língua In-
glesa do CSL.

B) Exame das habilidades em Matemática e Língua Portuguesa. Esse exame é 
feito apenas pelos/as candidatos/as externos.
Importante: os exames são corrigidos internamente pelas áreas de Matemática e Lin-
guagens do CSL.

C) Entrevista: a entrevista é realizada com candidatos/as externos/as e internos/as, 
tendo como objetivos:
I.  Dar oportunidade para que a família conheça em detalhes o programa e decida se 
o/a aluno/a tem perfil e condições para assumir a rotina formativa do Programa de 
Bacharelado Internacional;
II. Ajudar a família a entender as implicações na rotina diária do/a filho/a e dos de-
mais componentes do grupo familiar de modo a garantir que o/a aluno/a tenha o 
suporte familiar de que necessita;
III. Conscientizar o/a estudante e sua família da importância do compromisso do/a 
aluno/a com as obrigações e exigências acadêmicas ao longo do programa.
 

O/a aluno/a que quiser desistir do Programa de Diploma poderá fazê-lo até o 
final de dezembro da 1ª série e poderá voltar para a turma regular, desde que haja 
vagas nas turmas do currículo brasileiro. Nesse caso, será responsabilidade do/a alu-
no/a atualizar os conteúdos do currículo nacional.

Importante: não recomendamos a desistência do/a aluno/a ao longo da 2ª 
série devido ao aumento das exigências necessárias para a adequação ao pro-
grama regular do CSL. A família do/a estudante assumirá a responsabilidade 
se houver divergência na readequação curricular.
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5. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE DIPLOMA 
IB NO CSL

O infográfico do Diploma IB 
nos dá uma visão geral de como 
as disciplinas e os elementos 
centrais (core) se encaixam no 
programa.

No centro vemos o 
perfil do/a aluno/a. De-
senvolver os atributos do 
perfil é o principal objetivo 
do programa, pois através 
deles o/a estudante se tor-
na mais consciente de seu 
conhecimento e das suas 
responsabilidades por viver 
em um mundo com tanta rique-
za de diversidade e possibilidades.

A metodologia do IB baseia-se 
em abordagens de ensino e aprendizagem 
que abrangem todas as disciplinas de forma
equilibrada a fim de desenvolver competências e habilidades.

Elementos centrais (core): é o coração do programa e representa a missão do 
IB em ação. Permite aos/às alunos/as combinar conhecimentos de diferentes áreas, 
promovendo reflexões e experiências práticas.

• TOK – Theory of Knowledge (Teoria do Conhecimento): disciplina presente 
na grade do curso que discute as questões do conhecimento e sua aplicação dentro 
de uma perspectiva reflexiva e questionadora;

•  EE – Extended Essay (Monografia): trabalho de pesquisa acadêmica feito 
pelo/a aluno/a sob orientação de um professor;

• CAS – Creativity, Activity and Service (Criatividade, Atividade e Serviço): 
conjunto de experiências e projetos dentro dessas três frentes.
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Áreas de conhecimento
O programa possui seis áreas de conhecimento. Cada aluno/a cursará 1 (um) 

componente curricular dentro de cada área de conhecimento.
• Componentes curriculares: 3 (três) componentes curriculares são oferecidos 

em nível superior (High Level – HL) e 3 (três) são oferecidos em nível médio (Standard 
Level – SL)  

• Os componentes curriculares de nível superior devem ter um mínimo de 
240  horas de aulas ao longo dos dois anos de duração do programa.

• Os componentes curriculares de nível médio devem ter um mínimo de 150 
horas de aulas ao longo dos dois anos de duração do programa.

• Além dessa distinção na carga horária, os níveis também se diferenciam na 
organização e na estrutura dos tópicos ensinados.

No CSL oferecemos os seguintes componentes curriculares:

Estudos em língua e
literatura

Matemática

Aquisição de língua

Artes

Indivíduos e sociedade

Ciências

Portuguese A – Language and 
Literature

Mathematics: Application and 
Interpretation – AI

English B

Film

Brazilian Social Studies (BSS)

Biology

HL

HL

HL

SL

SL

SL

NívelComponente CurricularÁrea de Conhecimento

Apresentaremos a seguir um resumo de cada disciplina que também pode ser 
encontrado no site do CSL por meio do seguinte link: https://www.saoluis.org/ib/

Portuguese A – Language and Literature

Objetivo geral: proporcionar ao/à jovem ferramentas para que, ao longo de dois 
anos, ele/a se torne indagador/a, conhecedor/a e alguém capaz de pensar em um 
mundo melhor e mais pacífico por meio da compreensão e do respeito intercultu-
rais, reconhecendo-se como parte de um todo.
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Objetivo específico: desenvolver a proficiência, a fluência e o alcance linguístico e 
de leitura para a análise e a interpretação de textos literários e não literários, bem 
como das relações entre esses textos, seus leitores e escritores, considerando dife-
rentes contextos geográficos e históricos, em três unidades temáticas:

a) Leitores, escritores e textos;
b) Intertextualidade: textos de conexão;
c) Tempo e espaço: leitura de textos literários e não literários (documentá-

rios, artigos, reportagens, correspondências, arte visual, manual e entrevistas, assim 
como filmes baseados em obras de autores/as de diversas partes do mundo).

Avaliações: 
Avaliação externa (External assessment) 

• Paper 1: escrita de análise a partir de dois excertos não literários
Duração: 2h15min
• Paper 2: escrita de um ensaio comparativo a partir de temas estudados
Duração: 1h45min
• Ensaio HL: redação formal com extensão de 1200 a 1500 palavras, seguindo 
uma linha de investigação escolhida pelo/a estudante sobre um dos textos 
estudados. Os/as candidatos/as terão a opção de escrever sobre um texto lite-
rário ou não literário.

Avaliação interna (Internal assessment)
• Exame oral: a partir do excerto de um texto literário e do excerto de um texto 
um não literário.

English B

O curso de English B tem o intuito de ser abrangente e desafiador. Duran-
te o curso, o/a aluno/a terá contato com seis tópicos principais e vários subtópicos, 
dentre os quais: Identities, Experiences, Human Ingenuity, Social Organization e Sharing 
the Planet. A partir dessas temáticas, será estimulado/a refletir e se expressar como 
cidadão/ã crítico/a e consciente.

Por meio de cada tópico, o/a aluno/a terá acesso a uma gama de oportunida-
des para a compreensão linguística e conceitual do idioma. Ao longo do curso, os/
as alunos/as reforçam o aprendizado conceitual, realizando tarefas específicas das 
quatro habilidades (escuta, leitura, fala e escrita) relacionadas à compreensão desses 
conceitos. Além disso, a estrutura consistente do curso, baseada em perguntas, tem 
por objetivo promover pensamento crítico e reflexivo.
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Avaliações:
Avaliação externa (External assessment) 

• Paper 1: tarefa de escrita de 450 a 600 palavras sobre um tema a ser propos-
to (habilidades produtivas)
Duração: 1h30min
• Paper 2: sessões de compreensão auditiva e de leitura (habilidades receptivas)
Duração: 2 horas (1 hora para compreensão auditiva e 1 hora para compreen-
são de leitura)

Avaliação interna (Internal assessment)
• Avaliação oral individual sobre uma obra literária. Esse componente é avaliado 

internamente pelo/a professor/a e, ao final do curso, é moderado externamente pelo IB.

Mathematics: Application and Interpretation – AI

A Matemática é um conhecimento que está presente em uma vasta gama de 
disciplinas tanto como linguagem quanto como ferramenta. Por meio de suas aplica-
ções – análise de tendências, realização de previsões, avaliação de riscos, exploração 
de relações, entre outras –, adquirimos a capacidade de explorar o universo e o mundo 
ao nosso redor. Esses dois lados da Matemática (linguagem/ferramenta) estão frequen-
temente conectados, e, ao desenvolvê-los considerando tais conexões, os/as alunos/
as serão capazes de raciocinar e aplicar os conceitos matemáticos no mundo material, 
mantendo uma perspectiva aberta, mas também diversificada, o que lhes possibilitará 
resolver problemas da vida real e analisar uma grande variedade de fenômenos.

Esse curso contém cinco áreas curriculares principais:
• Tópico 1 – Número e álgebra;
• Tópico 2 – Funções;
• Tópico 3 – Geometria e Trigonometria;
• Tópico 4 – Estatística e Probabilidade;
• Tópico 5 – Cálculo Diferencial e Integral.

Avaliações: 
Avaliações externas (External assessment)

• Prova 1: questões curtas, todas obrigatórias; obrigatório o uso de GDC 
(graphic display calculator).
Duração: 2 horas
• Prova 2: questões longas, todas obrigatórias; obrigatório o uso de GDC 
(graphic display calculator).
Duração: 2 horas
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• Prova 3: questões curtas e médias com complexidade variada, mas que 
frequentemente requerem respostas extensas envolvendo raciocínio emba-
sado; obrigatório o uso de GDC (graphic display calculator).
Duração: 1 hora

 Avaliação interna (Internal assessment)
• Exploração matemática: um trabalho escrito pelo/a aluno/a e baseado em um 
tópico de sua escolha, com ênfase na comunicação matemática (incluindo fórmu-
las, diagramas, gráficos e tabelas). A exploração matemática proporciona aos/às 
estudantes uma oportunidade de aprofundar sua compreensão de conceitos e 
processos matemáticos e de desenvolver uma maior apreciação da Matemática.

Film

O curso de Film tem como objetivo principal desenvolver um/a aluno/a refle-
xivo/a, questionador/a e comunicativo/a, que possa compreender o mundo a partir 
do respeito à alteridade e às mais diversas manifestações culturais. Para tal, a disci-
plina introduz os/as estudantes no mundo da produção de obras cinematográficas, 
apresentando e desenvolvendo habilidades como leitura, contextualização e análise 
das produções fílmicas. Ao longo do curso, os/as alunos/as são preparados/as para 
identificar, debater e analisar aspectos como o contexto cultural, as escolhas e os 
significados dos trechos filmados, as intenções presentes nas produções e os papéis 
desenvolvidos por cada um dos agentes da indústria cinematográfica.

Avaliações:
Avaliação interna (Internal assessment)

• Film Portfolio: os/as alunos/as deverão realizar exercícios nos quais assumi-
rão três papéis distintos relacionados à produção cinematográfica, como, por 
exemplo, diretor/a, diretor/a de fotografia ou editor/a. A partir disso, deverão 
identificar e definir, de forma clara, quais foram as suas intenções ao esboçar, 
realizar e editar o filme planejado. Além dos exercícios e das experiências de 
filmagem, deverão criar, no mínimo, um filme completo, adquirindo e desen-
volvendo, assim, práticas e técnicas dessa área de conhecimento. Para essa 
avaliação, portanto, os/as alunos/as deverão submeter:
a) Um portifólio com no máximo 9 páginas, considerando o máximo de 3 pá-
ginas por produção, além de uma lista de fontes e referências;
b) Uma “bobina” de filme de no máximo 9 minutos, considerando o máximo 
de 3 minutos por produção.
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Avaliação externa (External assessment)
• Análise textual: os/as alunos/as deverão demonstrar entendimento e co-
nhecimento sobre como o significado e o sentido são construídos em filmes. 
Esse aspecto é avaliado através de uma análise escrita de um trecho (no máxi-
mo 5 minutos) de um filme previamente escolhido. A análise deverá conside-
rar o contexto cultural e uma variedade de elementos do filme. O texto deverá 
ter no máximo 1750 palavras, além de apresentar referências bibliográficas.
• Estudo comparativo: os/as alunos/as desenvolverão uma pesquisa em uma 
área da disciplina de Film escolhida por eles/as, identificando e comparando 
dois filmes dentro do âmbito escolhido. As descobertas da pesquisa deverão 
ser apresentadas no formato de um estudo comparativo multimídia gravado. 
Portanto, os/as estudantes deverão submeter: 
a) Uma gravação multimídia do estudo comparativo (10 minutos no máximo);
b) Lista com todas as fontes utilizadas.

Brazilian Social Studies (BSS)

Ministrado em português, o curso de BSS possui duas vertentes: a histórica e a 
geográfica. O objetivo geral é proporcionar, ao longo de dois anos, um intenso mergu-
lho na formação de ambas as vertentes, a partir da perspectiva da produção acadêmica 
intelectual sobre o conteúdo histórico-geográfico do país. Para tanto, a disciplina utiliza-
rá de leituras e análises de diferentes textos e autores/as, estimulando a percepção críti-
ca de diferentes perspectivas, em contraposição ao ensino meramente conteudista. Em 
História, estuda-se o contexto brasileiro desde o sistema colonial português, passando 
pela formação do Estado nacional, pela organização política da República, até a inser-
ção do país na era da globalização. Em Geografia, busca-se compreender a construção 
do espaço geográfico e do território brasileiros, bem como a ação histórica e os diversos 
aspectos da sociedade que constituem a identidade nacional. Para isso, os/as estudan-
tes terão contato com textos acadêmicos de expressiva relevância produzidos no país.

Avaliações:
Avaliação externa (External assessment)

• Paper 1: questões dissertativas, que podem ser curtas ou extensas, baseadas 
em dois tópicos centrais:
a) Section A: Geografia do Brasil (quatro questões);
b) Section B: História do Brasil (quatro questões).
Os/as estudantes respondem às perguntas de ambas as partes da prova.
Duração: 1h30min
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• Paper 2: prova dissertativa com respostas extensas (essay) baseada em tópi-
cos do syllabus, contendo duas seções:
a) Section A: seis questões, sendo duas questões de cada tópico em Geografia 
do Brasil;
b) Section B: seis questões, sendo duas questões de cada tópico em História 
do Brasil.
Obs.: os/as alunos/as respondem a apenas duas questões de cada parte da prova.
Duração: 1h30min

Avaliação interna (Internal assessment)
• Os/as estudantes farão, ao longo do curso, a produção de uma pesquisa in-
dividual que poderá ser realizada nos componentes de História ou Geografia. 
Para isso, o/a aluno/a formulará uma pergunta de pesquisa e desenvolverá 
um trabalho visando respondê-la.

Biology

O curso de Biology, assim como todas as disciplinas de Ciências Naturais do 
Programa IB, tem como objetivo encorajar o/a aluno/a apreciar o estudo científico, 
propondo-lhe desafios no campo da pesquisa e levando-o/a adquirir conhecimento 
de métodos e técnicas que caracterizam a ciência e a tecnologia. Para tanto, o curso 
se propõe a desenvolver as habilidades de análise, avaliação e síntese de informação 
científica e, também, a desenvolver habilidades experimentais de investigação cien-
tífica. Através do estudo da Biologia, os/as alunos/as poderão se tornar cidadãos/
ãs globais conscientes das implicações éticas do uso e da aplicação da ciência e da 
tecnologia. Não menos importante, há também o objetivo de desenvolver o enten-
dimento sobre as possibilidades e limitações da ciência e sobre as relações entre a 
ciência e a sua influência em outras áreas do conhecimento.

A divisão do curso apresenta seis tópicos obrigatórios, que são: Biologia Ce-
lular; Biologia Molecular; Genética; Ecologia; Evolução e Biodiversidade; e Fisiologia 
Humana. Há também quatro eixos opcionais escolhidos de acordo com a sinergia em 
relação ao currículo brasileiro e com a relevância para o programa como um todo.

Avaliações:
Avaliação externa (External assessment)

• Paper 1: 30 questões de múltipla escolha com base nos tópicos obrigatórios
Duração: 45 minutos
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• Paper 2: prova dissertativa com base em questões dos tópicos obrigatórios, 
sendo que duas questões são de resposta extensa e o/a aluno/a deverá esco-
lher uma delas. O uso de calculadora é permitido.
Duração: 1h15min
• Paper 3: prova dissertativa com base nos tópicos obrigatórios e no tópico 
opcional. Essa avaliação é dividida em duas seções:
a) Section A: perguntas baseadas em habilidades e técnicas de experimento, 
análise e avaliação de tópicos obrigatórios;
b) Section B: questões dissertativas com base no tópico opcional. O uso de 
calculadora é permitido nessa prova.
Duração: 1 hora

Avaliação interna (Internal assessment)
• Investigação científica individual: ao longo da duração do programa, o/a 
aluno/a deverá desenvolver um trabalho de investigação e pesquisa que 
deverá ser entregue antes das provas externas (maio) em data definida pelo 
IBDP. Esse trabalho permite a livre escolha de tema, conta com breve orienta-
ção do/a professor/a da disciplina e obedece a critérios previamente estabe-
lecidos pelo programa de Diploma IB.

Elementos do core

TOK – Theory of Knowledge (Teoria do Conhecimento)
A disciplina reflete sobre o processo de aquisição do conhecimento e sobre 

como sabemos o que afirmamos saber. TOK promove uma importante conexão 
entre todos os componentes curriculares, possibilitando que o/a estudante possa 
compreender os conteúdos e essas conexões entre as disciplinas, além de desen-
volver a capacidade de avaliar criticamente as informações, reconhecer e refletir 
sobre suposições pessoais.

Avaliações:
Avaliação interna (Internal assessment)

• TOK exhibition: os/as alunos/as preparam uma exposição baseada na es-
colha de três objetos que possam ser contextualizados dento de um pro-
blema de conhecimento, tentando responder a uma pergunta disparadora 
(prompt question). Essa é uma apresentação curta e individual. Os/as estu-
dantes também devem entregar um resumo da análise por escrito. O traba-
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lho é corrigido internamente, porém é moderado externamente pelo IB, e 
vale um terço da nota da disciplina.

Avaliação externa (External assessment)
• TOK Essay: é um trabalho escrito que deve ter entre 1000 e 1600 palavras e 
é baseado na escolha de um entre seis títulos enviados pelo IB. Esse trabalho é 
avaliado externamente, porém, antes da entrega da versão final, é concedido 
aos/às estudantes o direito de receber uma correção escrita feita pelo/a pro-
fessor/a da disciplina.

EE – Extended Essay (Monografia)

É uma versão do que conhecemos como Trabalho de Conclusão de Curso. Tra-
ta-se de um ensaio de no máximo 4 mil palavras, feito sob orientação de um/a profes-
sor/a. Essa atividade proporciona a experiência de desenvolver um trabalho a partir 
de um tema de interesse do/a estudante e de uma pergunta de pesquisa, preparando 
os/as alunos/as para a pesquisa em nível universitário e para o sucesso acadêmico. 
O/a estudante tem um período determinado para desenvolver o ensaio como um 
todo: desde a escolha do tema e da forma como o assunto será explorado até a con-
fecção das referências bibliográficas associadas. Apesar de haver orientações internas 
para a realização do trabalho, o EE também será corrigido externamente.

CAS – Creativity, Activity and Service (Criatividade, Atividade e Serviço)

É um componente que envolve bastante prática e é realizado, essencialmen-
te, fora do horário escolar, nas áreas de Criatividade, Atividade Física e Serviço Social.

Durante a realização das atividades desse componente, o/a estudante deve 
produzir diários que contenham reflexões sobre a atividade e sobre o seu desempe-
nho nela. Os/as estudantes podem experimentar diferentes atividades para escolher 
qual delas será desenvolvida e transformada em um projeto, que pode englobar ini-
ciativas como: mutirão para pintar uma instituição social; arrecadação de recursos 
para uma ação emergencial; organização de atividades artísticas na escola ou fora 
dela; promoção de ações voltadas ao bem-estar físico; organização de campeonatos 
esportivos em instituições variadas etc.

Nesse componente, o/a estudante vivencia, com frequência, discussões, de-
bates, apresentações, redações e trabalhos em equipe. Além disso, desenvolve ética 
de serviço, autoconfiança e maturidade, tornando-se mais aberto/a e reflexivo/a, e 
desenvolvendo as habilidades necessárias para o engajamento cívico.
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Às atividades desse componente não são atribuídas notas, mas o/a estudante 
que não completar CAS não receberá o Diploma, ainda que tenha nota suficiente 
nos exames finais. Os/as alunos/as são monitorados/as pelo supervisor de CAS, que 
acompanha as reflexões e aprova as atividades. Ao longo desse processo, há três 
entrevistas individuais feitas em momentos específicos do programa para serem uti-
lizadas como evidências de acompanhamento e cumprimento das atividades.

Importante: além das disciplinas do Programa de Diploma, os/as alunos/as 
continuarão a ter as disciplinas do currículo regular brasileiro.

6. AVALIAÇÕES NO PROGRAMA DE DIPLOMA

 As avaliações no programa são classificadas como internas ou externas e se-
guem alguns critérios para que os/as estudantes possam atingir a pontuação neces-
sária para obtenção do Diploma.

Avaliações internas
• Essas avaliações são corrigidas pelo/a professor/a do componente curricu-
lar, porém são moderadas pelo IB. Na maioria dos componentes, as avaliações 
internas correspondem a um terço (1/3) da nota do/a aluno/a.
• Para cada avaliação interna haverá uma data de entrega especificada pela 
escola, respeitando os prazos do IB.

Avaliações externas
• Essas avaliações são enviadas diretamente para um/a corretor/a externo/a 
em envelopes lacrados. São avaliações que, na maioria das disciplinas, corres-
pondem a dois terços (2/3) da nota do/a aluno/a.
• No programa do CSL seguimos o calendário da sessão de maio, portanto 
as provas acontecem entre o fim de abril e a metade de maio do ano final do 
curso.
• Os/as professores/as podem orientar os/as alunos/as nessas avaliações, po-
rém não são responsáveis por dar a nota oficial.

Os resultados são publicados na 1ª semana de julho e o Diploma é enviado 
para a escola entre setembro e outubro.
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Critérios e pontuação para obtenção do Diploma

A escala de notas do programa vai de 1 a 7, sendo 4 uma nota provável de 
aprovação. Os/as estudantes precisam conseguir o mínimo de 24 pontos na soma 
total de todas as disciplinas. A soma total das disciplinas High Level não pode ser 
menor que 12, e a soma total das disciplinas de Standard Level não pode ser menor 
que 9. Além das provas das disciplinas também é necessário obter no EE e no TOK 
Essay conceitos de A a D, sendo E uma reprovação.

Simulados IB (Mocks)

No intuito de ajudar os/as estudantes a se familiarizarem com a dinâmica dos 
exames finais IB, o colégio sempre promove, na 1ª semana de aula da 3ª série IB, uma 
semana de simulados que servem de treino e preparação para os exames oficiais de 
maio. Além disso, é uma oportunidade para o/a aluno/a de saber em que patamar 
ele/a se encontra, podendo assim organizar o seu plano de estudo de maneira mais 
eficiente. 

Obs.: os simulados (Mocks) aplicados no início da 3ª série do Ensino Médio são 
utilizados como avaliação (AV3) do curso.

7. RETAKES E REVISÃO DE RESULTADOS

O retake é uma oportunidade que o/a estudante tem de melhorar a sua nota 
em duas situações: quando não atinge a pontuação mínima para a obtenção do Di-
ploma por conta de determinadas disciplinas ou quando quer melhorar a sua nota 
em alguma disciplina específica. 

Os retakes podem ser realizados em novembro ou em maio. Ao/à estudante 
é permitido fazer o retake em todas as 6 disciplinas que o CSL oferece, e ele/a pode 
fazê-lo no máximo três vezes, ou seja, em três diferentes sessões: (1) em novembro 
do ano de conclusão, (2) em maio ou (3) em novembro do ano seguinte.

Importante: se a nota do retake for menor que a nota do exame final, preva-
lece a maior nota.
Para a realização do retake é necessário o pagamento de uma taxa em dólares 

no valor de USD 119.00 por disciplina, para quem realizar a prova em novembro do ano 
de conclusão e tiver feito o pedido de inscrição até o dia 29/07. Para quem solicitar a 
inscrição do dia 30/07 ao dia 15/10, a taxa será de USD 269.00 por disciplina. A inscrição 
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é feita pelo/a coordenador/a do programa na plataforma IB. Importante: as inscrições 
para o retake só serão realizadas mediante a decisão da família oficializada através de 
solicitação formal via e-mail enviado ao/à coordenador/a do programa no CSL.

Importante: as inscrições para o retake só serão realizadas mediante a decisão 
da família oficializada através de solicitação formal via e-mail enviado ao/à co-
ordenador/a do programa no CSL.
É permitido aos/às alunos/as pedir a revisão de notas dos exames, porém é pre-

ciso considerar que a nota pode ser alterada tanto para um valor maior quanto para 
um valor menor. No caso de a nota aumentar, o IB não fará cobrança. No caso de a nota 
não se alterar ou diminuir, o IB cobrará uma taxa de USD 123.00 por disciplina. O prazo 
para pedir revisão de notas é até o dia 15/09, após a sessão de provas oficiais de maio.

Também é possível fazer o retake de TOK e de EE, porém recomenda-se for-
temente que o/a aluno/a escolha fazê-lo para a sessão de maio do ano seguinte à 
conclusão, de modo que haja tempo hábil para a escrita dos trabalhos. Se o/a estu-
dante solicitar o retake para novembro do ano de conclusão, seu tempo será muito 
limitado, pois a entrega deverá ser feita até o dia 15/09. A taxa para o retake de EE é 
de USD 91.00, e a taxa para TOK é de USD 46.00, com inscrições até 15/10.

Importante: o Programa de Diploma IB se encerra em junho do 1º semestre 
da 3ª série do Ensino Médio. A partir do mês de agosto, quando o/a estudan-
te retoma o Ensino Médio Regular, ele/a segue a programação convencional 
com avaliações e revisões para os exames vestibulares e para outras aplica-
ções universitárias.
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8. CALENDÁRIO DE ENTREGAS

• 1ª série IB: as entregas da 1ª série estão vinculadas ao curso regular.
• 2ª série IB

2023

CAS

Film

BSS

Portuguese A

English B

Film

TOK

Biology

Film

CAS

TOK

Film

Mathematics

Film

BSS

Biology

TOK

EE

Film

Mathematics

CAS

EE

Primeira entrevista 

Encontro sobre estudo comparativo 

1º encontro sobre avaliação interna IA

Simulados de exame oral

Simulados de exame oral

Portifólio 1

Apresentação da avaliação interna IA

Rascunho da avaliação interna IA

Rascunho de análise textual

Segunda entrevista

Apresentação dos temas 

Portifólio 2 

Rascunho da avaliação interna IA

Rascunho do estudo comparativo

Rascunho da avaliação interna IA 

Versão final de avaliação interna IA

Rascunho da avaliação externa (essay)

Rascunho do trabalho para orientador 

Portifólio 3 

Versão final da avaliação interna IA

Entrevistas finais

Banca de qualificação

4ª semana de fevereiro e 
1ª semana de março 

2ª semana de março 

3ª semana de março 

3ª e 4ª semana de abril 

3ª e 4ª semana de abril

1ª semana de maio

3ª e 4ª semana de agosto

3ª semana de agosto

4ª semana de agosto

1ª e 2ª semana de setembro 

1ª semana de setembro 

3ª semana de setembro 

4ª semana de setembro

1ª semana de outubro

2ª semana de outubro

1ª semana de novembro

3ª semana de novembro 

4ª semana de novembro

4ª semana de novembro 

1ª semana de dezembro 

2ª e 3ª semana de dezembro

2ª e 3ª semana de dezembro

TarefaComponentePeríodoAno
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• 3ª série IB

2024

Portuguese A

English B

BSS

Film

TOK

Film

1h30m

1h30m

2h15m

1h45m

1h30m

1h

1h

2h

2h

1h

45m

1h

1h15m

13:00

13:00

12:00

13:00

12:00

14:15

13:00

13:00

12:00

14:45

12:00

13:30

8:30

Exames orais oficiais 

Exames orais oficiais 

Versão final avaliação interna IA

Versão final da análise textual

Prazo final para upload da avaliação 
externa de TOK (essay)

Upload do estudo comparativo

BSS – Paper 1

BSS – Paper 2

Portuguese A (language and literature) paper 1

Portuguese A (language and literature) paper 2

English B paper 1

English B paper 2

English B paper 2 (listening)

Mathematics AI paper 1

Mathematics AI paper 2

Mathematics AI paper 3

Biology paper 1 

Biology paper 3

Biology paper 2

2ª e 4ª semana de fevereiro

2ª e 4ª semana de fevereiro 

2ª semana de fevereiro 

4ª semana de fevereiro

1º de março

3ª semana de abril

Quinta-feira – 27/04

Sexta-feira – 28/04

Segunda-feira – 01/05

Terça-feira – 02/05

Quarta-feira – 03/05

Quarta-feira – 03/05

Quinta-feira – 04/05 

Segunda-feira – 08/05

Terça-feira  – 09/05

Terça-feira  – 09/05

Quarta-feira – 17/05

Quarta-feira – 17/05

Quinta-feira – 18/05

Tarefa

DISCIPLINA

Componente

DuraçãoHorário

Período

Data

Ano

9. CALENDÁRIO DE PROVAS IB – SESSÃO DE
MAIO DE 2023
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