
 

 

Key for Schools – Provas Orais – Pautas de Chamada (8 de abril) 

   

Começam a estar marcadas as provas orais do Key for Schools (prova de inglês do Cambridge). As 

primeiras serão a 22 e 23 de abril, pelas 13.30 horas. Os alunos deverão comparecer com 15 minutos de 

antecedência, junto do bloco E, trazendo consigo um documento de identificação válido.  

Para além destas datas, será de prever que existam mais três, pois em cada dia apenas poderão 

ser avaliados 32 candidatos. Os alunos serão chamados aos pares, aguardando numa sala até chegar a sua 

vez. Enquanto aguardam, não poderão usar qualquer tipo de equipamento eletrónico. O 

acompanhamento será sempre feito por professores.  

  Os nomes dos alunos foram colocados por ordem alfabética, começando pelas letras do final do 

alfabeto. As pautas irão sendo colocadas à entrada do bloco A e no portal GIAE, ao qual os encarregados 

de educação poderão aceder através dos códigos dos respetivos encarregados de educação.  

Caso a opção seja pela consulta do portal GIAE, os passos a seguir são os seguintes: 

escolas>informações>diversas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Key for Schools – Provas Orais – Pautas de Chamada 

  

As sessões das provas orais já estão todas agendadas: 28 de abril, 7 de maio e 8 de maio.  

  

Tal como em circunstâncias anteriores, as pautas de chamada estão colocadas à entrada do bloco A e no 

portal GIAE. Caso a opção seja pela consulta do portal GIAE, os passos a seguir são os seguintes:  

escolas>informações>diversas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Key for Schools – Provas Orais – Adiamento da sessão de 8 de maio 

 

Informamos que a sessão inicialmente prevista para 8 de maio irá ser marcada para outra data. Assim 

que tivermos informação, por parte dos serviços do Ministério da Educação, de quando será essa nova 

data, informaremos os alunos de imediato e colocaremos essa informação nesta página. 

  

 

 

Ana Galrinho  

(Gestora do projeto Key for Schools em Azeitão)  

 


