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Teste PET for Schools Portugal 2015 
Informação para os Encarregados de Educação 

INSTRUÇÕES PARA ALUNOS 
 

1. Calendário da realização do teste  
 

O Reading & Writing e o Listening (Teste escrito) decorrem no dia 6 de maio de 2015 
às 14h.   

O Speaking (Teste oral) será realizado em três sessões, nos dias 24 de abril, 8 e 15 de 
maio de 2015, às 14h10. Cada sessão é realizada em pares (dois alunos). A escolha dos pares 
de alunos é feita seguindo a lista de alunos, por ordem alfabética, em pauta a afixar no 
átrio da Escola Básica 2,3 D. Paio Peres Correia. 

 

SESSÕES DE SPEAKING:  

No dia da realização da sessão de Speaking os alunos comparecem 10 minutos antes da  
hora marcada do início do teste na BIBLIOTECA da escola para se proceder à chamada. 
A apresentação do documento de identificação do aluno é obrigatória. Não são aceites 
documentos fotocopiados, mesmo que autenticados. Não são aceites documentos com 
validade vencida. Os alunos podem apresentar o cartão de estudante como documento de 
identificação.   
Após a chamada, os alunos recebem a grelha de classificação pré-preenchida para 
verificação dos dados e para serem assinadas. Esta grelha de classificação não pode ser 
amarrotada ou escrita e tem de ser entregue ao professor classificador no início do teste. 
Os alunos são chamados e conduzidos à sala da realização do Speaking, sala 31, pela Gestora 
do projeto coadjuvada por assistentes operacionais. 
Não é permitido o acesso dos alunos que já realizaram o teste à sala de espera (Biblioteca). 
É fundamental que todos os alunos entendam o tipo de comportamento e prestação que se 
espera de um teste realizado a pares e devem estar conscientes da importância da 
colaboração com o colega durante o teste. 
 
A componente Speaking integra 4 partes, nomeadamente: 

Parte 1 – conversa sobre temas gerais (a vida pessoal, rotinas diárias, preferências, 
etc.) 
Parte 2 – Com base em instruções e estímulos visuais disponibilizados pelo 
interlocutor, os dois candidatos simularão uma interação, por exemplo, dar ou 
responder a sugestões, discutir alternativas, fazer recomendações e negociar com o 
colega. 
Parte 3 – Cada candidato procede à descrição de uma imagem distribuída pelo 
interlocutor. 
Parte 4 – Interação dos candidatos sobre um assunto relacionado com as duas 
fotografias descritas na parte 3.  
No Speaking, há um júri composto por dois speaking examiners e os alunos fazem o 
teste em pares. Se o número total de alunos for ímpar, o último grupo é composto 
por 3 alunos.  
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  O teste PET for Schools apresenta também as seguintes componentes: 

• Componente 1 − Reading & Writing 
A componente de compreensão da leitura (Reading) integra 5 partes e 35 itens. A 
componente de produção escrita (Writing) integra 3 partes e 7 itens.  

• Componente 2 − Listening  
Esta componente integra 4 partes e 25 itens. Os textos presentes no ficheiro áudio 
podem ser monólogos ou diálogos, incluindo entrevistas, discussões, conversas 
telefónicas e recados. O ficheiro é ouvido duas vezes.  

As componentes do teste escrito são realizadas pela ordem abaixo indicada:  

Data de 
aplicação 

Componente Hora de início Hora de termo Duração 

6 de maio 

Reading & 
Writing 

14:00 15:30 90 minutos 

Pausa para recolha e distribuição de material  
(os alunos mantêm-se na sala) 

10 minutos 

Listening 15:40  16:15 35 minutos 
 
Atenção: De acordo com decisão do Diretor, corroborada pelo Conselho Pedagógico, 
no dia 6 de maio, os alunos do 9º ano, não terão a aula entre as 12.20h e as 13.10h. 
Os alunos deverão comparecer à porta da sala às 13h45 a fim de se proceder à 
chamada. Na pausa prevista entre o Reading & Writing e o Listening não é permitida a 
saída dos alunos da sala de realização do teste.  
 
2. Material autorizado e não autorizado 
 

• Os alunos apenas podem utilizar lápis (B ou HB) e borrachas. 

• As respostas ao teste são dadas em folhas de resposta específicas para cada 
componente. 

• Não é autorizado o uso de folhas de rascunho. 

• Não é autorizado o uso de canetas/esferográficas ou lápis de cor. 

• Não é autorizado o uso de dicionário durante a realização do teste. 

• Para a realização do teste, os alunos não podem ter consigo quaisquer suportes 
escritos (exemplo: livros, cadernos, folhas), nem quaisquer sistemas de comunicação 
móvel (computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, 
bips, etc.), ainda que desligados. Estes serão colocados numa caixa na Papelaria da 
escola, antes da entrada na sala. 

• Os objetos não estritamente necessários à realização do teste (mochilas, carteiras, 
estojos, etc.) devem ser colocados em local a indicar pelos professores vigilantes. 

• Não é permitido comer ou beber durante a realização do teste, com exceção de água 
em garrafa de plástico. 
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3. Identificação do aluno 
 

• A apresentação do documento de identificação do aluno é obrigatória; 

• Não são aceites documentos fotocopiados, mesmo que autenticados; 

• Não são aceites documentos com validade vencida; 

• Os alunos podem apresentar o Cartão de Estudante como o seu documento de 
identificação. Este é aceite desde que tenha fotografia atualizada; 

• Em caso de dúvida quanto à identidade do aluno este deve ser autorizado a realizar 
o teste sendo elaborado, no final, um auto de identificação; 

• Para os alunos que não sejam portadores de qualquer documento de identificação 
deve ser elaborado um auto de identificação; 

• Os documentos de identificação devem permanecer em cima das mesas. 

• Os inspetores têm, igualmente, o direito de verificar os documentos durante o 
decorrer do teste; 

• Qualquer aluno que se apresente no teste sem constar da pauta de chamada, 
existindo indícios de erro administrativo, deve ser admitido condicionalmente à 
realização do mesmo, ficando o resultado sujeito a validação posterior; 

 

4. Procedimentos 
  
4.1 Reading & Writing 

• As respostas devem ser registadas apenas nas folhas de resposta. 

• As respostas podem, igualmente, ser escritas no enunciado, mas terão de ser 
copiadas para as folhas de resposta antes do final do teste. 

• Será feito um aviso quando faltarem 10 minutos e outro quando faltarem 5 minutos 
para o final do teste. 

• As instruções presentes no enunciado devem ser lidas cuidadosamente. 

• As respostas devem ser registadas à frente do número de cada questão na folha de 
resposta; Deve-se verificar se todas as questões foram respondidas. 

• Não é permitido escrever mais do que as palavras requeridas. 

• Não se pode escrever nas linhas pretas nem nos quadrados/retângulos pretos. 

• O Reading & Writing tem a duração de 90 minutos. Não é permitido  abandonar a 
sala antes do final do tempo regulamentar.  

• No final do teste, o aluno deve ficar no seu lugar enquanto são recolhidos os 
enunciados e as folhas de resposta. 

 

4.2 Listening 

O Listening tem a duração de 35 minutos. Não é permitido abandonar a sala antes do 
final do tempo regulamentar. 

• As instruções para cada parte do teste devem ser ouvidas atentamente. 

• Cada parte do teste é ouvida duas vezes.  
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• Durante a audição, as respostas devem ser escritas no enunciado. 

• No final da audição, vai haver uma pausa de 6 minutos para copiar as respostas para a 
folha de resposta. 

• Não se pode escrever nas linhas pretas nem nos quadrados/retângulos pretos. 

• No final do teste, o aluno deve ficar no seu lugar enquanto são recolhidos os 
enunciados e as folhas de resposta. O aluno poderá sair da sala apenas após a  
indicação do professor vigilante. 

 

5. Irregularidades/fraudes 
 

Não há desistência de realização do teste. Tendo o aluno dado entrada na sala, o seu 
teste é obrigatoriamente objeto de classificação. 

 
Será ainda anulado o teste de qualquer aluno que: 

• indique no teste elementos suscetíveis de o identificar; 

• utilize expressões ofensivas ou insultuosas; 

• cometa ou tente cometer inequivocamente qualquer fraude ou utilize meio 
fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do teste; 

• comunique com outro aluno de qualquer forma; 

• manipule qualquer tipo de equipamento eletrónico e de comunicação durante a 
realização do teste; 

• utilize livros, dicionários, notas ou apontamentos durante a realização do teste; 

• se ausente da sala de realização do teste antes de terminar o tempo regulamentar do 
mesmo e sem que lhe seja dada ordem de saída; 

• perturbe, de qualquer modo, a ordem na sala de realização do teste ou incorra em 
comportamento indevido durante a sua realização; 

• viole qualquer um dos normativos legais que regem o teste. 

 
A decisão de anular o teste de um aluno cabe à direção da escola. 

 

Nota: Estas instruções estarão também disponíveis no site do Agrupamento 
www.estavira.com 

 

Tavira, 15 de abril de 2015 

 
O Diretor,                                                              A Gestora do Projeto, 

 

____________________________________________                                      ___________________ 

(Prof. José Otílio Pires Baía)              (Prof.ª Nádia Garcia) 

 

 


