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O Projeto Key for School  

O 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; 
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Teste Key for School 
• O teste Key for Schools é concebido para aplicação em 

contexto escolar e está de acordo com o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas; 
 

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

 
• O teste Key for Schools permite obter informação sobre a 

qualidade da aprendizagem realizada e, assim, agir no sentido 
de criar as condições para uma progressiva elevação do nível 
de proficiência linguística de todos os alunos em Portugal; 
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Certificado (Key for School) 

• O teste Key for Schools permite a obtenção de um certificado 
da Universidade de Cambridge que atesta o nível de 
proficiência linguística alcançado; 

 
• O teste (cotado numa escala de 0 a 100) permite certificar o 

nível de proficiência linguística de acordo com o resultado 
alcançado pelo aluno. 
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Destinatários do KfS 

• O teste Key for Schools é obrigatório para todos os alunos a 
frequentar o 9.º ano de escolaridade (Despacho n.º 11838-A/2013, de 
10 de setembro de 2013); 
• A escola efetua a inscrição dos alunos (operação já realizada); 

 
• Para os alunos das modalidades não regulares  (CEF/ 2.º Ano) o teste 

não é obrigatório no entanto a escola efetua a inscrição; 
 
• Pode também ser realizado, opcionalmente, por alunos a frequentar 

outros níveis de escolaridade o 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos 
(alunos dos 11 aos 17 anos); 
• Os alunos inscrevem-se para a realização o teste KfS e obtenção do 

respetivo certificado em plataforma (web) criada para o efeito; 
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Obtenção do Certificado 

• A obtenção de certificado é opcional para todos os alunos a 
frequentar o 9.º ano de escolaridade; 
 
 

• Os alunos a frequentar outros anos de escolaridade (6.º, 7.º, 
8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos) que pretendam realizar o teste 
tem de proceder à sua inscrição para a obtenção do 
certificado.  
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Processo de Inscrição/ Obtenção do 
Certificado 

1. Os alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade realizam 
obrigatoriamente o teste. Caso pretendam obter o certificado, devem 
proceder à sua inscrição; 
 

2. Os alunos dos 11 aos 17 anos que frequentam o 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º 
ou 12.º ano e escolaridade, caso pretendam realizar o teste, têm 
obrigatoriamente de se inscrever para a obtenção do certificação; 
 

3. A inscrição decorre de 12  a 24 de fevereiro e é realizada através de 
plataforma eletrónica específica para o efeito 
(http://www.keyforschools.iave.pt), a disponibilizar na página eletrónica 
do projeto key for schools. Qualquer procedimento de inscrição proposto 
por outra via não tem validade; 

http://www.keyforschools.iave.pt/
http://www.keyforschools.iave.pt/
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Processo de Inscrição/ Obtenção do 
Certificado (Continuação) 

4. A inscrição é efetuada pelos encarregados de educação, que terão de 
indicar, entre outros elementos, um endereço de e-mail a fim de ai 
receberem  informação, designadamente a referência  para pagamento; 
 

5. A inscrição está sujeita a um pagamento 25 euros, cujo liquidação é feita 
através de pagamento automático em caixas multibanco e em serviços 
bancários online; 
 

6. A inscrição dos alunos a frequentar o 9.º Ano de escolaridade ou 
percurso educativo equivalente abrangidos pelo escalão B (ou 
equivalente) da ação Social Escolar está sujeita ao pagamento de 12,50 
euros, cuja liquidação é feita através de pagamento em caixas 
multibanco e em serviços bancários online; 
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Processo de Inscrição/ Obtenção do 
Certificado (Continuação) 

7. A inscrição dos alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade ou 
percurso educativo equivalente abrangidos pelo escalão A (ou 
equivalente) da Ação Escolar não está sujeita a qualquer pagamento. 
Ainda assim, a obtenção do certificado carece de inscrição; 
 

8. A inscrição só é considerada definitivamente após a confirmação do 
pagamento, quando aplicável, no prazo estabelecido. 
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Logística da Aplicação do Teste 

 

• Data prevista de realização da parte escrita: 
  30 de abril de 2014 (14:00 h – 15:45 h) 
 
• 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 
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Logística da Aplicação do Teste (Continuação) 

• Aplicação prevista de provas orais (speaking): 
de 10 de março a 16 de maio; 
 

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

• Sessões com a duração máxima de três horas; 
 

• Locais e horários de realização a definir pela escola (esta 
informação será divulgada oportunamente); 
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Divulgação dos Resultados 

• Resultados por aluno 
(acessíveis através de plataforma própria do Cambridge 
English Language Assessment)  

 
 
• Resultados por aluno e por escola 

(acessíveis na Extranet do IAVE ou na página específica do 
projeto)  
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http://gave.min-edu.pt/np3/np3/515.html 
http://www.aecondeixa.pt 
http://www.keyforschools.iave.pt 
 

Sítios Úteis 

http://gave.min-edu.pt/np3/np3/515.html
http://gave.min-edu.pt/np3/np3/515.html
http://gave.min-edu.pt/np3/np3/515.html
http://www.aecondeixa.pt/
http://www.aecondeixa.pt/
http://www.keyforschools.iave.pt/

