
 

 
 
 

INFORMAÇÃO 

 
Assunto: Prova de língua inglesa Preliminary English Test  (PET) 2014/15 
 

Informa-se o(a) Encarregado(a) de Educação que, no corrente ano letivo, será aplicado neste 

estabelecimento de ensino uma prova de língua inglesa, Preliminary English Test, concebida pelo 

Cambridge English Language Assessment, entidade da Universidade de Cambridge responsável pelo 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação no domínio da língua inglesa. 

A prova Preliminary English Test avalia os conhecimentos e as capacidades de cada aluno nos domínios da 

leitura, da escrita, da compreensão e da produção oral em língua inglesa e permite a obtenção de um 

certificado da Universidade de Cambridge. 

De acordo com o despacho nº 15747-A/2014, de 29 de dezembro, a prova Preliminary English Test será 

aplicado, com carácter obrigatório, aos alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade nos 

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo. A componente escrita terá lugar no dia 6 de 

maio às 14h e as sessões da componente oral serão agendadas entre os dias 7de abril e 5 de maio. 

A prova Preliminary English Test pode ser realizada opcionalmente por alunos com idades 

compreendidas entre os 11 e os 18 anos a frequentar outros níveis de escolaridade (2º e 3º ciclos do 

ensino básico e ensino secundário), que pretendam obter a certificação de Cambridge English Language 

Assessment, desde que o solicitem mediante inscrição. 

A obtenção do certificado é opcional para todos os alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade.  

A inscrição para a emissão do certificado é feita na plataforma eletrónica no sítio 

www.preliminaryenglishtest.iave.pt entre os dias 3 e 22 de fevereiro de 2015 eletrónica. O certificado será 

disponibilizado mediante o pagamento de 25€, estando isentos de pagamento os alunos abrangidos pela 

ação social escolar integrados no escalão A e reduzido em 50% para os alunos integrados no escalão B.  

  

Grândola, 28 de janeiro de 2015  

A Presidente da CAP, Maria Ângela dos Santos Filipe 

http://www.preliminaryenglishtest.iave.pt/

