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O projeto tem início no corrente ano letivo, no âmbito do 
definido no despacho n.º 11838-A/2013, de 10 de 
setembro. O Key for Schools PORTUGAL 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 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. 

Destinatários do teste Key for Schools 2013/2014 

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 que o solicitem 
(6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade). 

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 que pretendam 
realizar o teste têm de proceder à sua inscrição para a 
obtenção do certificado.  

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(só 9º ano). 

IMPORTANTE 

Os alunos do 9ºano de escolaridade do Externato estão 
obrigatoriamente inscritos para a realização do teste e não 
terão de efetuar qualquer pagamento para a inscrição. Esta 
inscrição foi realizada  pelo Externato. Após a correção e 
classificação dos testes, os alunos têm acesso a um 
documento com os resultados dos mesmos. Caso 
pretendam obter um certificado emitido pela 
Universidade de Cambridge, deverão proceder à 
inscrição no site  Key forSchools Portugal, que 
decorrerá no período de 1 de fevereiro e 12 de 
fevereiro e fazer o respetivo pagamento. Os professores 
de Inglês prestarão os devidos esclarecimentos junto dos 
alunos para que estes possam, com a ajuda dos 
Encarregados de Educação, inscrever-se para a obtenção 
dos certificados. 

Todos os alunos( à excepção dos do 9º ano) que 
pretendam realizar o teste Key for Schools devem 
comunicá-lo à respectiva Direção de Ano. Os 
Encarregados de Educação deverão fazê-lo, até ao dia 1 



de Fevereiro, através da caderneta(ensino básico) ou 
impresso a requisitar na Direção de ano( ensino 
secundário). Neste caso, terão de inscrever-se 
obrigatoriamente para a obtenção do certificado, no site 
Key for Schools Portugal entre os dias 1 de fevereiro e 
12 de Fevereiro. 


