
                                                                           

 

Projeto  Key for Schools PORTUGAL 

http://www.keyforschools.iave.pt/faqs.html 

 

 

 No âmbito do definido no despacho n.º 11838-A/2013, de 10 de setembro, tem início no 

corrente ano letivo o Projeto Key for Schools PORTUGAL com o objetivo de aplicar nos 

estabelecimentos de ensino  um teste de língua inglesa concebido pelo Cambridge English 

Language Assessment, entidade da Universidade de Cambridge. 

 O teste permite certificar níveis de proficiência linguística de A1 (utilizador elementar) a B1 

(utilizador experiente), em função do resultado obtido por cada aluno. O teste Key for 

Schools avalia os domínios da leitura, da escrita, da compreensão e da produção oral. 

 

 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. 

Pode ainda ser realizado opcionalmente por alunos com idades compreendidas entre os 11 

e os 17 anos a frequentar outros níveis de escolaridade (6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos 

de escolaridade), mas, neste caso, têm obrigatoriamente que se inscrever para a obtenção 

do certificado.  

 

 A obtenção de certificado, opcional para todos os alunos a frequentar o 9º ano de 

escolaridade, necessita de inscrição e está sujeita ao pagamento de 25 euros, cuja 

liquidação é feita através do pagamento automático em caixas multibanco e em serviços 

bancários online. Os alunos abrangidos pelo escalão B da Ação Social Escolar estão sujeitos 

ao pagamento de 12,50 euros e os alunos abrangidos pelo escalão A não efetuam qualquer 

pagamento mas ainda assim necessitam de realizar a inscrição. 

 

 A inscrição decorre de 1 a 12 de fevereiro e é realizada apenas através de plataforma 

eletrónica específica para o efeito, a disponibilizar na página eletrónica do projeto Key for 

Schools. O encarregado de educação terá de indicar, entre outros elementos, um endereço 

de e-mail a fim de aí receber informação, designadamente a referência para pagamento. 
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