O teste Key for Schools
O teste Key for Schools é concebido para a aplicação em contexto escolar e está de acordo com o Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas. Este teste tem uma função diagnóstica e é obrigatório para todos os
alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade (Despacho nº11838-A/2013, de 10 de Setembro de 2013). Pode ser
realizado, opcionalmente, por alunos a frequentar outros níveis de escolaridade (do 6º ao 12º ano). Todos os alunos
que frequentam o 9º ano são inscritos na prova pela escola.
Este teste permite a obtenção de um certificado da Universidade de Cambridge que atesta o nível de
proficiência linguística alcançado.
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Inscrição para obtenção do certificado
1. A inscrição para obtenção do certificado é opcional para os alunos a frequentar o 9º ano.
2. É feita pelos Encarregados de Educação através da página electrónica do projecto (a disponibilizar
durante o mês de janeiro). A escola estará disponível para prestar apoio logístico se assim for
necessário.
3. A obtenção do certificado é paga.
Alunos sem ASE
Alunos com ASE (Escalão B) Alunos com ASE (Escalão A)
€25
€12,50
gratuita
A certificação do nível de proficiência é feita de acordo com o seguinte esquema:
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Estrutura 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

Parte Oral (Speaking)
A prova oral terá a duração de 8 a
10 minutos e é realizada a pares.

Nota: As datas previstas para aplicação do teste são 30 de abril de 2013 (parte escrita) e o período de 10 de março a
16 de maio para realização das provas orais. Para esclarecimentos adicionais poderão contactar a professora Ana
Isabel Alves através do e-mail f512@aedlv.org
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