AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO
COD. 153000
DGEstE/DSRN

Ano Letivo 2014 / 2015

INFORMAÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO TESTE
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
5º, 6º, 7, 8º, 10 º, 11º e 12º ANOS
1 - No ano letivo 2014-2015 será aplicado em todos os estabelecimentos de ensino, com caráter obrigatório
para os alunos do 9º ano, o teste de Inglês, denominado Preliminary English Test (PET) for Schools de
Cambridge English Language Assessment, da Universidade de Cambridge.

2- Os alunos do 2º (5º e 6º anos) e 3º ciclos (7º e 8º anos) do ensino básico e os do ensino secundário, com
idades compreendidas entre os 11 e 18 anos de idade, reportadas a 15 de setembro de 2014, que
pretendam realizar o teste e obter uma certificação de proficiência linguística, de acordo com o Quadro
Europeu Comum de Referência das línguas, têm de se inscrever obrigatoriamente.
Esta inscrição será efetuada pelos Encarregados de Educação, ou pelos alunos com maior de 18 anos ou
emancipados, entre os dias 3 e 22 de fevereiro de 2015, na plataforma eletrónica específica, acessível
através do sítio www.preliminaryenglishtest.iave.pt.

3 - A inscrição está sujeita ao pagamento do valor de 25,00 €.

4 – A liquidação do valor de emissão do certificado é feita em caixas multibanco e serviços bancários online
durante o mês de fevereiro de 2015.

5 - O teste realizar-se-á nas seguintes datas:
a) Componente escrita, no dia 6 de maio de 2015, às 14h00;
b) Componente oral, em sessões a agendar pelo estabelecimento de ensino, entre os dias 7 de
abril e 5 de maio de 2015.
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