
Assunto Informação Key for Schools

De: Helder Sousa (IAVE) 
Enviada: segunda-feira, 27 de Janeiro de 2014 12:40
Para: José Alberto Duarte (DGEstE)
Assunto: Informação Key for Schools

Caro José Alberto Duarte

Agradeço a publicitação da informação infra no sistema de alerta da DGEstE com a máxima urgência.

«Assunto: Key for Schools

1. Inscrição de alunos do 9.º ano para a realização do teste Key for Schools

Informa-se que o prazo para o envio do ficheiro com informação dos alunos a frequentar o 9.º ano de 
escolaridade, bem como a identificação do respetivo gestor do projeto, terminou no dia 20 de janeiro. 

Havendo ainda um número significativo de estabelecimentos de ensino que não procedeu ao envio, e 
sendo condição indispensável para a aplicação do teste o envio da referida informação, comunica-se 
que está aberto um período suplementar para o efeito, o qual termina no próximo dia 30 de janeiro, às 
23:59h. 

A informação em causa deve ser submetida em ficheiro EXCEL disponível na Extranet do IAVE 
(separador CONTEÚDOS – separador KEY FOR SCHOOLS – Informação «Registo de informação – alunos e 
gestor de projeto»). 

A informação deve ser enviada para kfs.alunos@iave.pt e de acordo com o suporte 
referido. 

Caso já tenha submetido a informação em causa ignore esta mensagem.

Tenha em atenção que o não envio da informação solicitada inviabiliza a aplicação do 
teste. Deste modo, o estabelecimento de ensino que dirige ficará na situação de incumprimento do 
Despacho n.º 11838-A/2013, de 11 de setembro, situação que será da única e exclusiva 
responsabilidade do órgão de gestão.

2. Reuniões IAVE – escolas (2.ª ronda, apenas para escolas em falta na 1.ª ronda)

Havendo estabelecimentos de ensino que, por razões diversas, não puderam estar presentes na 1.ª 
ronda de reuniões, realizada em dezembro de 2013, informa-se que se irão realizar duas reuniões, uma 
em Lisboa e outra no Porto, para apresentação do projeto e para prestar, presencialmente, os 
esclarecimentos julgados necessários. Estas reuniões destinam-se apenas aos estabelecimentos de 
ensino que tenham faltado às referidas reuniões de dezembro. 

Para participar nesta 2.ª ronda, cada estabelecimento de ensino deve enviar para 
clara.carvalho@iave.pt até ao próximo dia 30 de janeiro os seguintes dados: Nome do estabelecimento 
de ensino; código GEPE. Na reunião devem estar presentes o diretor (ou quem o represente) o gestor 
do projeto Key for Schools. Posteriormente serás dada informação da data e do local da reunião.

A direção do IAVE»

Helder Sousa
Presidente do Conselho Diretivo

Informação Key for Schools
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