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Projeto Key for Schools - Informação n.º 3 para Alunos e E.E.
Conforme já divulgado nas informações n.º 1 e 2, no próximo dia 30 de abril irá realizar-se a prova
escrita de Inglês do projeto Key for Schools (Reading & Writing e Listening). A prova é obrigatória para
todos os alunos do 9.º ano de escolaridade. O teste Key for Schools apresenta as seguintes
componentes:

Componente 1 − Reading & Writing (70m) – Dia 30 de abril
Esta componente é formada por 9 partes e 56 itens. Corresponde a 50% da pontuação total do teste.

Componente 2 − Listening (30m) – Dia 30 de abril
Esta componente compreende 5 partes e 25 itens. Os textos presentes no ficheiro áudio podem ser
monólogos ou diálogos, incluindo entrevistas, discussões, conversas telefónicas e recados. O ficheiro é
ouvido duas vezes. Esta componente corresponde a 25% da pontuação total do teste.
Entre as componentes 1 e 2 existirá um intervalo de 10m para recolha e distribuição de material (os
alunos mantém-se na sala).

Componente 3 - Speaking (cerca de 8m) – a agendar pelo IAVE
Esta componente consiste numa interação oral de pares de alunos e destes com o examinador, a
realizar entre 7 e 16 de maio, conforme agendamento do IAVE, uma vez que depende da vinda de
docentes examinadores de outras escolas. As pautas de chamada serão afixadas com 24 horas de
antecedência, pelo que os alunos deverão estar preparados para a chamada numa das suas tardes
livres.
As pautas de chamada (com as salas) para o teste escrito do dia 30 de abril serão afixadas no dia 28 de
abril.
A prova terá início às 14:00 pelo que a chamada para entrada será efetuada pela 13:45. Assim, todos
os alunos do 9.º ano estão dispensados do último tempo da manhã do dia 30 de abril, ou seja,
terminam as aulas pelas 12:30.

Atenção:
Não é permitido o uso de telemóveis, nem de outro tipo de aparelhos tecnológicos. Os telemóveis
deverão ser desligados e entregues aos professores vigilantes que os devolverão no final da prova. Em
caso de utilização de telemóvel ou toque do mesmo, a prova do aluno será anulada, podendo estar em
causa a aplicação de um procedimento de carácter disciplinar.

Material:
Os alunos apenas podem utilizar lápis (B ou HB), uma afiadeira e borrachas. As respostas ao teste
são dadas em folhas de resposta específicas para cada componente, a fornecer pela escola.
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.
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. 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, sem rótulo.
É obrigatória a apresentação do documento de identificação de cada aluno (BI/CC/Atestado de
Residência/ou outro). Esse documento deverá ficar em cima da mesa durante todo o tempo de
duração da prova.
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