
 

 

 

Assunto: Informação PET 

 

Exmo./a Sr./a Diretor/a, 

No âmbito da organização das sessões de Speaking do teste PET, comunicam-se os 

mais recentes desenvolvimentos no que se refere à definição e realização das tarefas 

dos professores classificadores e ao agendamento das sessões de provas orais. 

1. Processo de classificação e de realização das provas orais 

Na sequência do que foi referido na recente reunião do IAVE com as direções das 

escolas, em matéria de formação e de certificação dos professores classificadores do 

PET, ficou estabelecido que: 

i) Todos os professores designados pelos respetivos diretores, independentemente 

de terem realizado o Placement Test (CEPT) (que passa a assumir um estatuto 

facultativo), devem certificar-se na plataforma para as funções de General 

Marker, Writing Examiner ou Speaking Examiner. 

Fica, assim, minimizado o risco de cada escola não vir a poder disponibilizar o 

número necessário de professores classificadores para as várias componentes do 

teste, em particular para as sessões de Speaking, conforme o rácio definido no 

artigo 13.º do Despacho n.º 2179-B/2015. 

ii) Aos professores que realizem integralmente as tarefas de Writing Examiner e 

de Speaking Examiner será emitido um comprovativo conjunto de Cambridge 

English Language Assessment e do IAVE que os qualifica para a função de 

classificador do PET, sendo que em futuras aplicações poderá vir a ser apenas 

necessária a recertificação na plataforma Fronter. 

 

iii) Foi autorizado pelo CCPFC o pedido de acreditação da ação de formação para 

professor classificador PET (CCPFC/ACC-82384/15), atribuindo-se um crédito, 

que corresponde a 25 horas de formação. 
 

iv) Os professores classificadores PET irão beneficiar das medidas de valorização 

das funções de classificação de provas de avaliação externa que irão ser 

adotadas no próximo ano letivo, conforme anunciado pelo MEC. 
 

 

 

 



 

2. Processo de agendamento das provas orais 

 

i) As datas de realização das sessões de Speaking foram alteradas por despacho do 

MEC, que aguarda publicação, passando a decorrer entre os dias 13 de abril e 

22 de maio. Com este ajustamento, pretende-se uma mais fácil organização e 

calendarização das provas orais, minimizando potenciais impactos no normal 

funcionamento das atividades letivas das escolas. 

 

ii) Na Extranet do IAVE, encontra-se disponível a lista de unidades orgânicas 

(agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas) organizadas em grupos. Os 

critérios que prevaleceram na definição dos grupos conjugam:  
 

a) a acessibilidade entre as escolas;  

b) a dimensão dos grupos (a média de unidades orgânicas por grupo é de 5 

escolas, havendo grupos de menor e de maior dimensão);  

c) em áreas onde se incluem estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo, uma composição equilibrada entre estabelecimentos do ensino 

público e do particular e cooperativo. 
 

iii) Durante a próxima semana, será disponibilizada às escolas a ferramenta 

informática para apoio e registo das marcações das provas orais.  

 

iv) As escolas poderão solicitar alteração do grupo que lhes foi atribuído pelo IAVE. 

Para tal, deverão enviar um e-mail para vitor.almeida@iave.pt, indicando o 

grupo a que pretendam ficar afetas. No pedido deverá ser indicado o motivo da 

alteração, o qual poderá ser ou não aceite em função do impacto no equilíbrio 

entre os vários grupos. Nota: só serão considerados os pedidos recebidos até 

ao dia 7 de abril. 

 

 

Lisboa, 1 de abril de 2015 

 

O Conselho Diretivo do IAVE 

 


