Exmo.(a) Sr.(a)
Presidente da Associação de Pais

Tendo o IAVE tido conhecimento de que a informação relativa ao projeto Key for Schools PORTUGAL não
foi adequadamente divulgada em algumas escolas, e considerando indispensável que todos os pais e
encarregados de educação tenham acesso, em condições de igualdade, à referida informação, agradeço a
V. melhor atenção para os esclarecimentos que a seguir se apresentam.
Caso considere que os pais e encarregados de educação estão já devidamente informados sobre o projeto,
tenha apenas em atenção a informação referida nos números 7 e 8.
No caso em que a informação sobre o projeto não tenha sido adequadamente comunicada aos pais e
encarregados de educação, agradecemos que assegure a sua divulgação com a máxima brevidade.
Um projeto como o Key for Schools constitui uma mais-valia para o futuro dos nossos filhos e educandos,
não querendo, por isso, que subsistam pais e encarregados de educação que estejam privados de uma
correta e adequada informação sobre o mesmo.

1. Toda a informação sobre o projeto Key for Schools PORTUGAL pode ser consultada em
www.keyforschools.iave.pt
2. O teste Key for Schools é obrigatório para todos os alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade,
de acordo com o Despacho n.º 11838-A/2013, de 11 de setembro, e reveste-se de carácter
diagnóstico. Os alunos deste ano de escolaridade foram automaticamente inscritos para a
realização do teste pelo órgão de gestão da escola.
3. Com a realização deste teste, os alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade podem obter
mediante inscrição facultativa em http://keyforschools.iave.pt/form/ um certificado da
Universidade de Cambridge. Os certificados da Universidade de Cambridge, no âmbito da
comprovação dos conhecimentos em língua inglesa, são reconhecidos em mais de 13 mil
organizações, em todo o mundo.
4. Para os alunos matriculados no 9.º ano de escolaridade o valor do pagamento do certificado é de
25,00€ (este valor é inferior em cerca de 70% ao preço habitualmente praticado em escolas de
línguas privadas − cerca de 85,00€).
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Caso se inscrevam para obtenção do certificado, a Ação Social Escolar (ASE) cobre as despesas dos
alunos mais carenciados na totalidade (alunos do escalão A) ou suporta 50% do valor (alunos do
escalão B), que pagam 12,50€.
Note-se que os pais e encarregados de educação dos alunos que beneficiam da ASE inseridos no
escalão A, caso pretendam que os seus filhos/educandos possam obter o certificado, têm de
realizar a inscrição para o efeito.
5. O teste Key for Schools pode ainda ser realizado por alunos a frequentar os
6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, com idades entre os 11 e os 17 anos. Os alunos
destes anos de escolaridade, não estando inseridos no âmbito do diagnóstico destinado apenas ao
9.º ano, para poderem realizar o teste têm de se inscrever obrigatoriamente para a obtenção do
certificado, pagando a quantia de 25,00€.
6. Para ajudar os pais e encarregados de educação a tomar a decisão de procederem à inscrição dos
seus filhos/educandos para obtenção de certificado, a Universidade de Cambridge tem materiais
de treino que permitem fazer uma avaliação prévia do nível de inglês dos alunos em:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key-for-schools/whats-in-the-exam/
7. A inscrição para a obtenção do certificado pode ser feita em www.keyforschools.iave.pt .
O prazo para a inscrição decorre até ao próximo dia 24 de fevereiro, segunda-feira.
Caso se justifique, este prazo poderá ser prolongado por mais alguns dias. Se este prolongamento
se observar, a informação será atualizada no site do projeto e será enviada nova informação.
8. O pagamento (quando aplicável) deve ser efetuado por multibanco, após a receção da respetiva
informação no endereço de e-mail indicado no formulário de inscrição. Chama-se a atenção dos
pais e encarregados de educação que já tenham efetuado a inscrição que esta caduca caso o
respetivo pagamento não seja efetuado até ao dia 28 de fevereiro.
9. Enviamos ainda em anexo PDF do folheto informativo do projeto Key for Schools e do cartaz de
divulgação do projeto. O folheto e cartazes foram entregues em todas as escolas do país.
O folheto deverá ter sido distribuído pelos diretores de turma ou pelos professores de inglês aos
pais e encarregados de educação. Caso o seu filho/educando, estando a frequentar o 9.º ano, não o
tenha recebido, significa que a escola não assegurou a divulgação do projeto.
10. Para qualquer esclarecimento adicional dispõe de um atendimento telefónico − 213895131
(segunda-feira a sexta-feira das 9h às 19h e sábado das 10h às 13h) e de um contacto de e-mail
kfs.alunos@iave.pt
O Presidente do Conselho Diretivo do IAVE
Helder Diniz de Sousa

Informação Key for Schools _ 21 fevereiro 2014

2/2

