
 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica 2.3 de Azeitão 

Escola Básica de 1º Ciclo de Brejos do Clérigo 
Escola Básica de 1º Ciclo de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

 

Prova de inglês – Cambridge English Language Assessment – 1ª Informação 

 

O teste Key for Schools avalia os domínios da leitura, da escrita, da compreensão e da produção 

oral. A sua aplicação constitui uma oportunidade para valorizar nas escolas portuguesas o papel da 

comunicação oral em contexto de avaliação externa à escala nacional, vertente essencial no processo de 

aprendizagem das línguas estrangeiras.  

 

Destinatários do teste Key for Schools 2013/2014 e processo de certificação  

 

O teste Key for Schools será aplicado, com carácter obrigatório, aos alunos a frequentar o 9.º de 

escolaridade nos estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo. A obtenção de certificado 

é opcional para estes alunos.  

Os alunos a frequentar outros anos de escolaridade (6.º, 7.º, 8.º) que pretendam realizar o teste 

têm de proceder à sua inscrição para a obtenção do certificado. Neste caso, solicitamos aos 

encarregados de educação que estejam atentos a este espaço, para atualização da informação.  

 

 

Prova de inglês – Cambridge English Language Assessment – 2ª Informação 

7 de Janeiro de 2014 

 

Data prevista de realização da parte escrita: 30 de abril de 2014 (14:00 h – 15:45 h)  

Os alunos de 9.º ano são automaticamente inscritos pelas escolas, no que se refere à realização da 

prova. Quanto aos restantes interessados, o procedimento é diferente (ver parágrafo abaixo).  

 

Duração do teste (parte escrita):  

 Compreensão da leitura e expressão escrita (reading, writing): 1 hora e 10 minutos;  

 Compreensão do oral (listening): 30 minutos;  

 Total (com intervalo de 5 minutos): 105 minutos. 

 

 

 



Aplicação de provas orais (speaking): 

 Calendarização prevista: de 10 de março a 16 de maio;  

 Duração de cada prova oral, realizada em pares: de 8 a 10 minutos;  

 Locais e horários de realização a definir pela escola oportunamente.  

 

Inscrição para a obtenção do certificado: 

A inscrição para a obtenção do certificado é opcional para os alunos a frequentar o 9.º ano de 

escolaridade e obrigatória para os restantes alunos que pretendam realizar a prova. A inscrição/registo 

implica o acesso dos encarregados de educação à página eletrónica do projeto (a disponibilizar em 

janeiro) e o preenchimento de formulário próprio (período de inscrição de 20 de janeiro a 7 de fevereiro 

de 2014), com apoio do gestor do projeto, dos diretores de turma ou dos professores de Inglês, a prestar 

aos encarregados de educação, sempre que necessário. 

 

 

Prova de inglês – Cambridge English Language Assessment – 3ª Informação 

20 de Janeiro de 2014 

 

Divulga-se a seguinte informação proveniente da direção geral dos estabelecimentos escolares. Diz 

respeito à prova de inglês do Cambridge English Language Assessment e destina-se aos interessados em 

pedir um certificado de habilitações para os respetivos filhos/educandos.  

  

Relativamente à inscrição para obtenção do certificado do teste Key for Schools Portugal, informamos o 

seguinte:  

 O processo de inscrição dos alunos para obtenção do certificado iniciar-se-á previsivelmente a 1 de 

fevereiro e será efetuada em plataforma eletrónica específica para o efeito, a disponibilizar 

brevemente;  

 Na sequência da inscrição para obtenção do certificado, será gerada uma referência multibanco, para 

pagamento a efetuar em caixas multibanco ou através dos serviços de homebanking, pelo que 

qualquer pagamento efetuado por outra via não tem qualquer validade.  

 

 

A gestora do projeto Key for Schools,  

na Escola Básica 2.3 de Azeitão,  

Ana Galrinho 


