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PPrroovvaa  ddee  IInnggllêêss  KKeeyy  ffoorr  SScchhoooollss  PPOORRTTUUGGAALL  

Informação para os Encarregados de Educação 

 

Assunto: Projeto Key for Schools PORTUGAL  

Exmos. Encarregados de Educação:  

 

Vimos por este meio dar a conhecer o desenvolvimento do Projeto Key for Schools 

Portugal, definido no despacho n.º 11838-A/2013, de 10 de setembro, a iniciar no 

presente ano letivo. 

De acordo com a informação do Ministério da Educação, Key for Schools PORTUGAL é 

um projeto que tem como principal objetivo a aplicação nos estabelecimentos de ensino 

de um teste de língua inglesa concebido pelo Cambridge English Language 

Assessment, entidade da Universidade de Cambridge responsável pelo 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação no domínio da língua inglesa.  

Através da realização deste teste pode ainda ser obtido um certificado da Universidade 

de Cambridge. O teste permite certificar, de acordo com o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR),  níveis de proficiência linguística alcançados: A1- 

utilizador elementar, A2 – utilizador elementar avançado e B1 - utilizador experiente, 

em função do resultado obtido por cada aluno.  

O projeto Key for Schools Portugal visa também contribuir para o reconhecimento da 

sociedade portuguesa da importância que a aprendizagem de uma segunda língua 

representa para o desenvolvimento cognitivo de cada criança e jovem, processo que se 

reflete positivamente na qualidade da aprendizagem desenvolvida em torno de 

qualquer área do saber. O teste Key for Schools avalia os domínios da leitura, da 

escrita, da compreensão e da produção oral. O resultado do teste apresenta uma 

informação global quantitativa, numa escala 0 a 100, e uma informação qualitativa, 

por domínio  

Destinatários: 

O teste Key for Schools é obrigatório para os alunos a frequentar o 9.º de 

escolaridade nos estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo 

(despacho n.º 11838-A/2013, de 10 de setembro). Todos os alunos do 9º ano já estão 

inscritos no projeto. 
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O teste Key for Schools pode também ser realizado, por alunos com idades 

compreendidas entre os 11 e os 17 anos (à data de início do ano letivo) a frequentar 

outros níveis de escolaridade (6º, 7º, 8º, 10º, 11º e 12º anos).A inscrição/registo 

destes alunos implica o acesso dos encarregados de educação à página 

eletrónica do projeto e o preenchimento de formulário próprio. (período de 

inscrição de 20 de janeiro a 7 de fevereiro de 2014).  

A obtenção de certificado é opcional para todos os alunos a frequentar o 9.º 

ano de escolaridade. O certificado é disponibilizado mediante o pagamento de 25€, 

sendo gratuito para os alunos abrangidos pela ação social escolar integrados no 

escalão A e reduzido em 50% para os alunos integrados no escalão B. O certificado é 

emitido pela entidade responsável, o Cambridge English Language Assessment.  

Data prevista da realização da prova escrita:  

30 de abril de 2014 ( 14:00h – 15:45)  

Data prevista da realização da prova oral (speaking):  

A determinar entre 10 de março e 16 de maio, sendo a prova realizada em pares com a 

duração de 8 a 10 minutos  

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  

 

A Delegada do Grupo de Inglês do 3ºciclo, Elisabet Simões 

 

Nota Importante:  

 

Toda a informação sobre esta prova está disponível em http://www.gave.min-edu.pt/, 

site que sugerimos que consulte com alguma regularidade, dado conter informação 

pertinente (e que vai sendo atualizada) sobre os exames. 

 


