
 

                              Informação Alunos 

Key for Schools  

(9ºano e alunos inscritos voluntariamente) 

Reading, Writing & Listening – 30 abril 
O teste Key for Schools apresenta as seguintes componentes: 
• Componente 1 – Reading & Writing.  

• Componente 2 – Listening. O ficheiro é ouvido duas vezes.  
 
 

Data Componente Hora 
Chamada 

Hora 
Início 
prova 

Hora 
 Termo 
prova 

Duração Local de 
realização 

30 
abril 

Reading & 
Writing 

13.45h 
14h 15:10h 

70 
minutos 

(verificar a 
sala nas 

pautas de 
chamada –
afixadas na 
secretaria) 

Pausa para recolha e distribuição de material 
(os alunos mantêm-se na sala) 

10 
minutos 

Listening 
 

15:20h 15:50h 
30 

minutos 

 

Speaking – data a determinar pelo IAVE 

Os alunos devem manter-se atentos às informações que irão ser afixadas, 
relativamente à data e local da realização desta componente. 

• Componente 3 –No Speaking há um júri composto por dois examinadores e os alunos fazem o teste a 

pares ou, em situações excecionais a determinar pela direção, em grupos de três. 

 

Material autorizado e não autorizado 

• Os alunos apenas podem utilizar lápis (B ou HB) e borrachas. 

• As respostas ao teste são dadas em folhas de resposta específicas para cada componente. 

• 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. 

Os alunos só podem abandonar a sala de prova quando os professores vigilantes o autorizarem. 

 

Qualquer comportamento que perturbe o normal funcionamento da prova 

dará origem à sua anulação e a procedimento disciplinar. 


