
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto Key for Schools PORTUGAL    

O Key for Schools PORTUGAL é um projeto que 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 projeto Key for Schools 
PORTUGAL visa também contribuir para o reconhecimento da sociedade 
portuguesa da importância que a aprendizagem de uma segunda língua 
representa para o desenvolvimento cognitivo de cada criança e jovem, 
processo que se reflete positivamente na qualidade da aprendizagem 
desenvolvida em torno de qualquer área do saber. O projeto tem início no 
corrente ano letivo, no âmbito do definido no despacho n.º 11838-A/2013, de 
10 de setembro. 

Esta iniciativa, apenas possível com a adesão das empresas signatárias 
do protocolo, é mais um passo para uma sustentada valorização dos 
conhecimentos e capacidades dos alunos no domínio de uma língua 
estrangeira, neste caso o Inglês. 

 

Vantagens para os alunos e para os professores  

O teste Key for Schools, que avalia os conhecimentos e as capacidades de 
cada aluno, permite obter informação sobre a qualidade da aprendizagem 
realizada e, assim, agir no sentido de criar as condições para uma progressiva 
elevação do nível de proficiência linguística de todos os alunos em Portugal. 
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O teste Key for Schools avalia os domínios da leitura, da escrita, da 
compreensão e da produção oral. A sua aplicação constitui também a 
oportunidade para revalorizar nas escolas portuguesas o papel da 
comunicação oral em contexto de avaliação externa à escala nacional, 
vertente essencial no processo de aprendizagem das línguas estrangeiras. 

Com a aplicação do teste Key for Schools serão igualmente implementados 
programas de formação de professores de Inglês ministrados pelo Cambridge 
English. Estes programas, que incluem a necessária certificação de todos os 
professores que irão classificar a componente escrita e a componente oral do 
teste, constituem uma oportunidade para o desenvolvimento 
profissional destes docentes.  

 

Destinatários do teste Key for Schools 2013/2014 e processo de 
certificação  

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 tem 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.  

 


