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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. LINDLEY CINTRA 2013/2014 

 

Key for Schools Portugal 

  

• O Reading & Writing e o Listening do teste Cambridge English Language Assessment: 
Key for Schools decorrem no dia 30 de abril de 2014, à mesma hora, em todos os 
estabelecimentos de ensino. 

• O Speaking será realizado em sessões a definir pela escola, em articulação com o 
IAVE, entre os dias 24 de março e 16 de maio de 2014. Para os alunos que não 
frequentam o 9.º ano de escolaridade, excecionalmente, as sessões do Speaking 
podem ser agendadas até ao dia 30 de junho de 2014. 

• As pautas de chamada do Reading & Writing e do Listening são afixadas até ao dia 28 
de abril, com a indicação da sala onde cada aluno realiza o teste.  

• Um exemplar da pauta de chamada de cada sessão/parte do Speaking será afixado 
com 24 horas de antecedência em relação à data da sua realização, com indicação da 
hora e do local para onde os alunos se devem dirigir.  

• Os alunos devem comparecer na escola 30 minutos antes do início do teste (13.30). 
Devem dirigir-se para a sala indicada e aí esperar pela chamada.  

• No Reading & Writing e nas sessões de Speaking é permitida a entrada de alunos na 
sala desde que o atraso na comparência dos alunos não ultrapasse os 15 minutos após 
o início do teste/sessão. 

• Os alunos que comparecem atrasados não dispõem de tempo suplementar no final 
deste, terminando o teste no final do tempo regulamentar. 

• 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. 

Este é aceite desde que tenha fotografia atualizada.  
• Os documentos de identificação devem permanecer em cima das mesas/carteiras.  
• Não é permitido proceder a nenhuma alteração da identificação do aluno nas folhas de 

resposta específicas relativamente à informação inicial fornecida, sob pena de 
inviabilizar o seu processo de classificação.  

• 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. Não é permitido o modo de “vibração” ou “silêncio ou 
alarmes nos relógios. 

• Os objetos não estritamente necessários à realização do teste (mochilas, carteiras, 
estojos, etc.) devem ser colocados em local a indicar pelos professores vigilantes, 
assim como os equipamentos de comunicação móvel devidamente desligados. 

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

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

Data de 
aplicação 

Componente Hora de início Hora de termo Duração 

30 de abril 

Reading & 
Writing              

(9 partes e 56 
itens - 50% da 

pontuação total 
do teste) 

• 14:00 horas • 15:10 horas 
 

70 minutos 
 

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

 
10 minutos 

Listening           
(5 partes e 25 
itens - 25% da 

pontuação total 
do teste) 

• 15:20 horas • 15:50 horas 
 

30 minutos 

Entre os dias 24 
de março e 16 

de maio  

Sessão de 
Speaking (25% 
da pontuação 

total) 

----- ----- 
Por par de 
alunos: 8 a 10 
minutos 

 

Na pausa prevista entre o Reading & Writing e o Listening não é permitida a saída dos 
alunos da sala de realização do teste. 
 

• Os alunos devem seguir atentamente todas as instruções dadas pelos professores 
vigilantes. 

• Na  expressão escrita, os alunos devem escrever dentro do espaço existente para o 
efeito. 

• Os alunos têm que transferir as respostas do enunciado para a  folha de respostas. 
• No final do teste, os alunos pousam o lápis imediatamente e aguardam nos seus 

lugares, em silêncio, autorização de saída. 
• Não há desistência de realização do teste. Tendo o aluno dado entrada na sala, o seu 

teste é obrigatoriamente objeto de classificação. 
• Em circunstância alguma pode o aluno abandonar a sala antes determinado o tempo 

regulamentar do teste. 
• 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. 

 
Para mais informações sobre o teste Key for Schools pode ser consultado o documento 
Informações para os Candidatos em http://www.cambridgeenglish.org/images/149925-
key-for-schools-information-for-candidates-2013.pdf 


