
Preliminary English Test 
O Preliminary English Test  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 Preliminary 
English Test  avalia os domínios da leitura, da escrita, da 
compreensão e da produção oral. 

Destinatários do Preliminary English Test   

O Preliminary English Test  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 18 
anos(reportadas a 15 de Setembro de 2014) a frequentar 
outros níveis de escolaridade, desde que o solicitem . 

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  www.preliminaryenglishtest.iave.pt, 
que decorrerá no período de 3 de fevereiro a 22 de 
fevereiro e fazer o respetivo pagamento, em caixas 
multibanco e serviços bancários online, durante o mês 
de fevereiro de 2015. 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 Preliminary English Test devem 
comunicá-lo à respectiva Direção de Ano. Os 
Encarregados de Educação deverão fazê-lo, até ao dia 22 
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 
www.preliminaryenglishtest.iave.pt entre os dias 3 de 
fevereiro e 22 de fevereiro. e fazer o respetivo 
pagamento, em caixas multibanco e serviços bancários 
online, durante o mês de fevereiro de 2015. 


