
                                                                                                                                        
 
 
                                                                     Perfil do Aprendiz do IB 

 

Inquisitivos:  Desenvolvem sua curiosidade natural. Adquirem as habilidades necessárias para conduzir 

investigação e pesquisa e demonstram independência no processo de aprendizagem. Apreciam 

ativamente a aquisição do conhecimento e esta paixão pelo aprendizado permanecerá com eles durante 

toda a vida. 

 

Instruídos:  Exploram conceitos, ideias e questões de significância local e global. Ao fazê-lo, adquirem 

profundo conhecimento e desenvolvem sua compreensão da ampla e equilibrada escala de disciplinas. 

 

Pensadores:  Exercitam sua iniciativa ao aplicar suas habilidades de raciocínio de forma crítica e criativa 

a fim de reconhecer e abordar problemas complexos e tomar decisões sensatas e éticas.  

 

Comunicadores:  Compreendem e expressam suas ideias e informação de forma confiante e criativa em 

mais de um idioma e numa variedade de veículos de comunicação. Trabalham efetivamente e de bom 

grado, em colaboração com os demais.    

 

Convictos:  Agem com integridade e honestidade, com forte senso de equidade, justiça e respeito pela 

dignidade do indivíduo, grupo e comunidade. Assumem responsabilidade pelas próprias ações e 

consequências que os acompanham. 

 

Receptivos:   Compreendem e apreciam sua própria cultura e história pessoal, sendo abertos a 

perspectivas, valores e tradições de indivíduos e comunidades.   Estão acostumados a buscar e avaliar 

uma gama de pontos de vista, determinados a crescer com a experiência.  

 

Atenciosos:  Demonstram empatia, compaixão e respeito pelas necessidades e sentimentos dos outros. 

Têm o compromisso pessoal de servir, de agir no sentido de provocar um impacto positivo na vida dos 

demais e no meio-ambiente. 

 

Audaciosos:   Enfrentam situações desconhecidas e incertezas com coragem e prudência, sendo dotados 

de independência de espírito para explorar novas funções, ideias e estratégias. São corajosos e 

articulados ao defender suas convicções. 

 

Equilibrados:  Compreendem a importância do equilíbrio intelectual, físico e emocional na obtenção do 

seu bem-estar e o dos demais. 

 

Refletivos:  Dedicam ponderada consideração ao seu próprio conhecimento e experiências. Conseguem 

avaliar e compreender seus pontos fortes e limitações, que fundamentarão seu aprendizado e 

desenvolvimento pessoal.  


