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Declaração de missão do IB
O Bacharelado Internacional procura 
desenvolver jovens questionadores, 

informados e atenciosos que ajudam a 
criar um mundo melhor e mais pacífico 

por meio da compreensão e do 
respeito intercultural.



Os alunos da 
Sturgis fazem 

parte da rede de 
escolas IB em 
mais de 150 

países.



O que é o IB? 

•Holístico, centrado no aluno e com 
mentalidade internacional
•Envolve os alunos em sua própria 
aprendizagem
•Processo e habilidades tão importantes 
quanto conteúdo
•Gera a confiança e a persistência 
necessárias para atingir metas desafiadoras 
em nosso mundo em constante mudança.



O Valor de uma Educação IB

Link

http://www.youtube.com/watch?v=gS4BUi3Exog
https://vimeo.com/163260155


O IB incentiva o crescimento acadêmico
e pessoal.



Ser IB ou não ser IB
Essa não é a questão!



IB para Todos:
O Modelo Sturgis

Na Sturgis, TODOS os alunos da 11ª e 12ª 
séries fazem apenas cursos do IB.

Todos os alunos recebem o Diploma da 
Sturgis Charter School.

Os alunos também podem tentar obter o 
Diploma IB.



● Aluno do curso

● Candidato ao Diploma IB

● Candidato a Diploma Bilingue

Caminhos do IB na Sturgis



Curso Diploma Bilingue
● Pode fazer 

qualquer 
combinação 
de classes 
SL e HL

● Pode fazer 
TOK, EE ou 
CAS

Tem que 
fazer 

● 3 HL

● 3 SL

● TOK, EE e 
CAS

Tem que 
fazer

● 3 HL
● 3 SL
● TOK, EE e 

CAS
● Curso 

completo de 
literatura ou 
avaliações 
de outro 
curso em 
linguagem 
adquirida



HL ou SL?

• Cursos de Nível Padrão (SL) são cursos preparatórios 
para a faculdade rigorosos.

• Cursos de Nível Superior (HL) são extremamente 
exigentes; A amplitude e a profundidade do conteúdo 
são maiores. 

Três cursos HL são necessários para os candidatos ao 
Diploma IB.

Em Sturgis, um máximo de três cursos HL podem ser 
feitos.



Opções de Cursos Obrigatórios

Inglês (Groupo 1) English HL or SL

Língua  (Groupo 2) Spanish HL or SL, French HL or SL, Latin HL or SL

História  (Groupo 3) History HL or SL

Ciência  (Groupo 4) Biology HL or SL 
Chemistry HL or SL
Physics HL or SL
Environmental Systems and Societies SL*
Computer Science **HL or SL

Matemática  (Groupo 
5)

Math HL Analysis & Approaches
Math SL Analysis & Approaches
Math SL Application & Interpretation

*Environmental is only offered by the IB at the SL level because it is a trans-disciplinary course, combining science 
and social science.

** Computer Science is not recognized as a “lab science” by many universities.



Opções de Cursos Eletivos

Artes (Group 6) Theater HL or  SL, Art HL or SL, Music HL or SL 

Língua Adicional Spanish HL or SL, French HL or SL, Latin HL or  SL

Ciências Sociais 
Adicional

Psychology SL (one year course), Business SL (one year 
course), Business HL 

Ciência Adicional Biology HL or SL, Chemistry HL or SL, Physics HL or SL, 
Computer Science HL or SL, Environmental Systems and 
Societies SL 



O Núcleo



Todos os alunos podem optar por 
fazer a Teoria do Conhecimento

(TOK)

“Como sabemos o que sabemos?”

Percepção   Imaginação
Línguas   Fé
Razão      Intuição
Emoção     Memória



CAS – CRIATIVIDADE, AÇÃO E 
SERVIÇO

Os programas CAS procuram promover crescimento 
pessoal e interpessoal por meio de situações de 
aprendizagem baseadas em experiências. Para esse fim, 
alunos e docentes planejam ações que sejam ao mesmo 
tempo desafiadoras e prazerosas e que se constituam 
como jornadas pessoais de autoconhecimento.



Todos os alunos 
podem optar 
por escrever 
uma Redação 
Extensa (EE)

Exemplo de tópicos deste 
ano: 

• Até que ponto a 
preparação para a 
adaptação em Cape Cod 
será capaz de reduzir o 
impacto do aumento do 
nível do mar devido aos 
efeitos do aquecimento 
global?

• Quais são os valores de 
fechar a brecha 
educacional entre 
homens e mulheres no 
mundo em 
desenvolvimento e esses 
valores superam as 
consequências?

Um ensaio de 4.000 
palavras em que 
os alunos 
investigam 
independentement
e um tópico de 
sua escolha.



Estrelas do EE!



Preparando-se para ser um cidadão 
global



Uma jornada, não uma corrida


