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Informação aos encarregados de educação

Projeto Key for Schools PORTUGAL

O projeto é definido no âmbito no despacho n.º 11838
tem como principal objetivo a aplicação nos estabelecimentos de ensino de um 
de língua inglesa. 

 

O teste Key for Schools
 

• É concebido pelo Cambridge

• Permite comprovar que o aluno é capaz de usar a língua inglesa em situações d
a dia, de forma elementar
Compreensão da leitura e expressão escrita (
oral (listening) e produção oral (

• O teste a aplicar será o mesmo, independentemente do ano de escolaridade que o 
aluno frequenta. 

• Permite a obtenção de um certificado
atesta o nível de proficiência A2 do QERL (
para as Línguas). 

• Se o aluno frequenta o 9.º

for Schools e pode, adicionalmente, inscrever
• Se o aluno tem entre 11 e 17 anos de 

escolaridade (6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º ou 12.º

se inscrever, previamente, 
• A obtenção do certificado
• Esta inscrição será efetuada pelos respetivos encarregados de educação, 

indicar, entre outros elementos, um endereço de 
designadamente a referência para pagamento 
dos serviços de homebanking

tem qualquer validade).  
• O certificado é disponibilizado mediante o pagamento de 25

abrangidos pela ação social escolar integrados no escalão A e reduzido em 50% para os 
alunos integrados no escalão B.

• A inscrição decorre de 1 a 12 de fevereiro.
• O teste - prova escrita-  realiza

dias 10 e 16 de maio de 2014.
• Para mais informações ou inscrição deverá consultar 

 http://www.cambridgeenglish.org
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Informação aos encarregados de educação

 

Projeto Key for Schools PORTUGAL 

to é definido no âmbito no despacho n.º 11838-A/2013, de 10 de Setembro e 
tem como principal objetivo a aplicação nos estabelecimentos de ensino de um 

Key for Schools: 

Cambridge EnglishLanguageAssessment. 

comprovar que o aluno é capaz de usar a língua inglesa em situações d
dia, de forma elementar, nos quatro domínios de proficiência linguística: 

Compreensão da leitura e expressão escrita (readingandwriting), compreensão do 
) e produção oral (speaking); 

erá o mesmo, independentemente do ano de escolaridade que o 

Permite a obtenção de um certificado Cambridge EnglishLanguageAssessment

esta o nível de proficiência A2 do QERL (Quadro Europeu Comum

9.º ano de escolaridade realiza obrigatoriamente o teste
e pode, adicionalmente, inscrever-se para obter o certificado

o tem entre 11 e 17 anos de idade e frequenta outros níveis de 
6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º ou 12.º), caso pretenda realizar o teste, tem de 

previamente, para obter o certificado. 
obtenção do certificado carece de inscrição(para todos os alunos). 

será efetuada pelos respetivos encarregados de educação, 
indicar, entre outros elementos, um endereço de e-mail a fim de aí receberem informação, 
designadamente a referência para pagamento (a efetuar em caixas multibanco ou através 

homebanking, pelo que qualquer pagamento efetuado po

O certificado é disponibilizado mediante o pagamento de 25€, sendo gratuito para os alunos 
abrangidos pela ação social escolar integrados no escalão A e reduzido em 50% para os 
alunos integrados no escalão B. 

rição decorre de 1 a 12 de fevereiro. 
realiza-se a 30 de abril de 2014 e a  prova oral terá lugar entre os 

dias 10 e 16 de maio de 2014. 
Para mais informações ou inscrição deverá consultar www.keyforschools.iave.pt
http://www.cambridgeenglish.org.  
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A/2013, de 10 de Setembro e 
tem como principal objetivo a aplicação nos estabelecimentos de ensino de um teste 

comprovar que o aluno é capaz de usar a língua inglesa em situações do dia 
quatro domínios de proficiência linguística: 

), compreensão do 

erá o mesmo, independentemente do ano de escolaridade que o 

EnglishLanguageAssessment, que 
Comum de Referência 

ano de escolaridade realiza obrigatoriamente o teste Key 

certificado. 
idade e frequenta outros níveis de 

), caso pretenda realizar o teste, tem de 

 
será efetuada pelos respetivos encarregados de educação, que terão de 

a fim de aí receberem informação, 
a efetuar em caixas multibanco ou através 

, pelo que qualquer pagamento efetuado por outra via não 

€, sendo gratuito para os alunos 
abrangidos pela ação social escolar integrados no escalão A e reduzido em 50% para os 

prova oral terá lugar entre os 

www.keyforschools.iave.pt, 


