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Prova de inglês – Cambridge English Language Assessment – 4ª Informação 

 1 de fevereiro de 2014 

 

Encontra-se, a partir de hoje, disponível a página do projeto Key for Schools Portugal, relativo à 

prova de inglês do Cambridge. Recomenda-se a sua consulta regular, uma vez que há lá informação 

importante para todos os envolvidos: alunos, encarregados de educação, professores e escolas.  

A ligação para essa página é: http://www.keyforschools.iave.pt/. 

A realização da prova, por parte dos alunos de 9º ano, é obrigatória, já tendo eles sido inscritos 

pela escola. Com caráter opcional, poderá ser requerido um certificado de habilitações. De acordo com 

a informação que se encontra na página eletrónica, a inscrição para obtenção de certificado decorrerá 

entre os dias 12 e 24 de fevereiro. Recorda-se que esse procedimento deverá ser feito pelos 

encarregados de educação dos interessados.  

Os alunos de outros anos de escolaridade (no nosso caso, 6º, 7º e 8º) também poderão fazer esta 

prova. Nesse caso, serão respetivos encarregados de educação a proceder à sua inscrição na página do 

projeto Key for Schools (de acordo com o que vem referido anteriormente).  

A liquidação do pagamento do certificado será feita através dos serviços de multibanco ou em 

serviços bancários online, de acordo com os seguintes valores: 

 25 euros (alunos em geral); 

 12,5 euros (alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade abrangidos pelo escalão B da ASE); 

 Os alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade abrangidos pelo escalão A da ASE não fazem 

qualquer pagamento. Ainda assim, a obtenção de certificado carece de inscrição. 

A inscrição só é considerada definitiva após confirmação do pagamento, quando aplicável, no 

prazo estabelecido.  

A partir deste passo, toda a informação irá também sendo atualizada na página do Agrupamento 

de Escolas de Azeitão na internet. Qualquer dúvida que os Senhores Encarregados de Educação possam 

vir a ter, queiram fazer o favor de apresentarem, para ela ser oportunamente esclarecida. O mail de 

contacto será: departamentolinguasazeitao@gmail.com. 
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Prova de inglês – Cambridge English Language Assessment – 5ª Informação 

 24 de fevereiro de 2014 

 
 
Informa-se que o prazo de inscrição para o certificado da prova Key for Schools foi alargado 

até ao próximo dia 5 de março. No caso dos alunos de 9º ano, este procedimento é opcional. 

Apenas devem proceder a inscrição os que queiram obter o referido certificado. 

 

A prova é obrigatoriamente feita pelos alunos de 9º ano, mas também está disponível para quem 

está nos 6º, 7º e 8º anos. Nessa circunstância, todos os encarregados de educação interessados 

devem fazer a inscrição dos respetivos educandos em: http://keyforschools.iave.pt/.  

 

O mail de contacto, para o esclarecimento de qualquer dúvida, continua a ser: 

departamentolinguasazeitao@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestora do projeto Key for Schools,  

na Escola Básica 2.3 de Azeitão,  

Ana Galrinho 
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