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PET for Schools – Informações 

 
Teste escrito – 6 de maio de 2015 
Teste oral – decorrerá entre 13 de abril e 22 de maio de 2015 
 

 Este teste é obrigatório para todos os alunos do 9º ano e facultativo para os restantes anos; 
 
COMPONENTE ESCRITA 
 

 Duração: 
 Reading and Writing – 1h30mn 
 Listening – 35mn 
(Haverá uma pausa de 10 minutos entre estas partes, na qual os alunos não poderão sair da sala) 

 

 As pautas de chamada do teste escrito serão afixadas até 27 de abril de 2015, com indicação da sala; 

 Material autorizado: lápis B ou HB e borracha; 

 Não é permitido comer ou beber durante o teste, com exceção de água em garrafa de plástico; 

 A chamada para o teste escrito é feita 15 minutos antes do seu início; 

 Mochilas, livros, cadernos, telemóveis ou outros objetos serão deixados em local a indicar pelo professor 
vigilante; 

 Ao entrar na sala de teste, os alunos deverão colocar em cima da mesa o lápis, a borracha e o seu documento 
de identificação (não serão aceites fotocópias de documentos ou documentos com data vencida); 

 Os alunos terão uma folha de resposta e um enunciado. Ambos os documentos têm de ser entregues no final do 
teste, no entanto, apenas se considerarão as respostas assinaladas na folha própria, o que ficar registado no 
enunciado não será considerado; 

 Listening – cada ficheiro áudio será ouvido duas vezes. No final da audição, o aluno terá 6 minutos para copiar 
as suas respostas para a folha respetiva. 

 
COMPONENTE ORAL 
 

 Duração: 
 Speaking – 10 a 12 minutos por cada par de alunos 

 

 Os alunos que se inscreveram na plataforma do IAVE serão informados por mensagem eletrónica 48 horas antes 
da sessão oral ; 

 As pautas de chamada do teste oral serão afixadas até 24 horas antes, com indicação do local da prova; 

 Os alunos aguardam em silêncio a chamada na sala de espera, onde devem deixar os seus bens pessoais 
enquanto realizam a prova. Ao regressar para levantar os seus objetos, não devem fazer quaisquer comentários 
sobre a mesma; 

 A chamada para a sala de espera é feita 15 minutos antes do início do teste; 

 Quaisquer aparelhos eletrónicos devem estar desligados ao entrarem na sala de espera; 

 Os alunos levarão consigo para a sala de teste a grelha de classificação e devem entrega-la ao professor 
interlocutor quando solicitada. Os alunos não podem escrever, dobrar ou amarrotar este documento; 

 Os alunos entrarão na sala de speaking a pares (excecionalmente entrarão 3 alunos); 

 Os alunos devem ter consciência da importância da sua colaboração com o colega durante este teste. 
 
 

Mais informações em: http://preliminaryenglishtest.iave.pt/ 
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