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PROJETO CAMBRIDGE ENGLISH

“KEY FOR SCHOOLS”

 

-Objetivos: proporcionar aos alunos entre 11 e 17 anos uma certificação em Língua 

Inglesa.  

- A prova é obrigatória 

frequentar outros níveis de escolaridade

frequentar o 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos).

- A prova permite avaliar os 4 domínios

Data prevista da prova/escrita

Duração da prova: 2horas  

Estrutura da prova:  

Parte 1: Reading/writing (50%) 

Parte 2: Listening (25%)  

Parte 3: Speaking (25%)  

- A prova oral terá, previsivelmente, lugar entre 

- A inscrição dos alunos dos alunos que frequentam o 9º ano

prova,  é da responsabilidade

acesso dos encarregados de 

preenchimento de formulário próprio

www.keyforschools.iave.

-Os alunos do 9º ano deverão

requerem a obtenção do Certificado

-Os alunos que frequentem outros anos de escolaridade

frequentar o 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12º anos), e que desejem fazer a prova para 

obtenção do certificado, deverão fazer a sua inscrição (obrigatória) na plataforma 

eletrónica entre 1 e 12 de fevereiro. 

EnglishLanguageAssessment carece de

OMÁS CABREIRA 

 

PROJETO CAMBRIDGE ENGLISH

“KEY FOR SCHOOLS” 

: proporcionar aos alunos entre 11 e 17 anos uma certificação em Língua 

 para os alunos do 9º ano e opcional para os 

frequentar outros níveis de escolaridade (entre os 11 e os 17 anos de idade a 

6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos). 

avaliar os 4 domínios: reading, writing, listening e speaking. 

/escrita: 30 de abril de 2014 (15 horas)  

 

Parte 1: Reading/writing (50%)  

terá, previsivelmente, lugar entre os dias 10 e 16 de maio de 2014.

inscrição dos alunos dos alunos que frequentam o 9º ano, para a realização da 

prova,  é da responsabilidade das direções dos agrupamentos. A inscrição

acesso dos encarregados de educação à página eletrónica do projeto 

preenchimento de formulário próprio, disponibilizado pelo IAVE em  

.pt . 

Os alunos do 9º ano deverão realizar a sua inscrição na plataforma eletrónica

obtenção do Certificado.  

Os alunos que frequentem outros anos de escolaridade (entre os 11 e

frequentar o 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12º anos), e que desejem fazer a prova para 

obtenção do certificado, deverão fazer a sua inscrição (obrigatória) na plataforma 

12 de fevereiro. A obtenção do certifi

EnglishLanguageAssessment carece de inscrição. 

 

: proporcionar aos alunos entre 11 e 17 anos uma certificação em Língua 

para os alunos a 

entre os 11 e os 17 anos de idade a 

reading, writing, listening e speaking.  

os dias 10 e 16 de maio de 2014. 

, para a realização da 

das direções dos agrupamentos. A inscrição implica o 

a do projeto e o 

, disponibilizado pelo IAVE em  

plataforma eletrónica para 

(entre os 11 e os 17 anos a 

frequentar o 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12º anos), e que desejem fazer a prova para 

obtenção do certificado, deverão fazer a sua inscrição (obrigatória) na plataforma 

cado Cambridge 
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-Pagamento: O certificado a ser passado aos alunos e que poderá ser de nível A1, A2 

(sendo este o nível alvo) ou B1, consoante a 

alunos a quem foi atribuído o Escalão A, de 12,50 Euros, para quem tiver escalão B e 

de 25,00 £€ para os restantes. 

OMÁS CABREIRA 

 

O certificado a ser passado aos alunos e que poderá ser de nível A1, A2 

(sendo este o nível alvo) ou B1, consoante a classificação obtida, será gratuito para os 

alunos a quem foi atribuído o Escalão A, de 12,50 Euros, para quem tiver escalão B e 

€ para os restantes.  

O certificado a ser passado aos alunos e que poderá ser de nível A1, A2 

classificação obtida, será gratuito para os 

alunos a quem foi atribuído o Escalão A, de 12,50 Euros, para quem tiver escalão B e 


