O Preliminary English Test for Schools (PET)
Cambridge English for Schools PORTUGAL é um projeto que tem como principal objetivo a
aplicação nos estabelecimentos de ensino de um teste de língua inglesa concebido por
Cambridge English Language Assessment, entidade da Universidade de Cambridge responsável
pelo desenvolvimento de instrumentos de avaliação no domínio da língua inglesa.
O Preliminary English Test for Schools (PET) é um teste de inglês para falantes de outras
línguas (English for Speakers of Other Languages) da Universidade de Cambridge. O PET
certifica o Nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da
Europa (QECR), que abrange um nível de certificação de A2 a B2, sendo o nível superior, B2,
correspondente ao First Certificate in English.
O PET permite a verificação e a certificação dos seguintes níveis de proficiência linguística,
em função do resultado obtido: A2 — de 45% a 69%; B1— de 70% a 89%; B2 — de 90% a 100%.
Este projeto visa ainda reforçar o reconhecimento na sociedade portuguesa da importância
que a aprendizagem de uma segunda língua representa para o desenvolvimento cognitivo de
cada criança e jovem, processo que se reflete positivamente na qualidade da aprendizagem
desenvolvida em torno de qualquer área do saber.

Quem pode obter o Certificado?
O PET será aplicado, com carácter obrigatório, aos alunos a frequentar o 9.º de escolaridade
nos estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo. Estes alunos encontram-se
automaticamente inscritos para o teste, podendo, através de inscrição, obter um certificado
da Universidade de Cambridge.
Para além dos alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade, o teste destina-se também aos
alunos a frequentar os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, com idades
compreendidas entre os 11 e os 18 anos, reportadas a 15 de setembro de 2014, que
pretendam obter o certificado internacional por Cambridge English Language Assessment, da
Universidade de Cambridge, mediante inscrição.
A obtenção de certificado é opcional para todos os alunos a frequentar o 9.º ano de
escolaridade. Todos os alunos que pretendam realizar o teste para obtenção do certificado
têm de proceder à sua inscrição.
Nesse caso, os encarregados de educação dos alunos, ou os alunos quando maiores ou
emancipados, devem inscrever-se, entre os dias 3 e 22 de fevereiro de 2015, na plataforma
eletrónica disponível em www.preliminaryenglishtest.iave.pt.
Esta inscrição está sujeita ao pagamento do valor de 25 €.
Para os alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade ou equivalente, abrangidos pelo Escalão
B da Ação Social Escolar, ou equiparado, o valor é de 12,50 €.
Os alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade ou equivalente, abrangidos pelo Escalão A da
Ação Social Escolar, ou equiparado, apenas têm de formalizar a sua inscrição, sendo esta
isenta de pagamento.

