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Preliminary English Test
Aplicação do Reading & Writing e do Listening

Teste oral (Speaking)

Procedimentos de aplicação do teste
Nas sessões de Speaking há um júri composto por dois speaking examiners (um
interlocutor e um classificador).
O Speaking desenrola-se em sessões com a duração máxima de 210 minutos, divididas
em duas partes. Entre cada uma das partes deve existir um intervalo de 15 minutos.
Os alunos envolvidos em cada sessão devem ser organizados em pares. Oito (8) pares
na primeira parte e sete (7) pares na segunda, o que perfaz um total de 30 alunos.
No caso de ser a última sessão agendada para o estabelecimento de ensino, este número
poderá ser aumentado até 36, sendo que a sessão nunca poderá ter uma duração superior
a quatro horas.
Nesta eventualidade, considerar-se-á um período de 10 minutos de intervalo
suplementar.

Data da
sessão

Partes
da
sessão
1ª

Hora de
início

Hora de
termo

Alunos de um
grupo/ turma
16 alunos(8 pares)

parte

Duração por
par de
alunos
10-12

Duração máxima
total de cada
parte
112 minutos

minutos

(aproximadamente)

10-12
minutos
10-12
minutos por
par e 13-15
minutos
para
o
último
grupo.

Aproximadamente
96 minutos (+ 30
minutos
no
máximo

Intervalo de 15 minutos

2ª
parte

14 alunos (7 pares)
13 alunos (5 pares)
e um último grupo
de 3 alunos
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Verificação do documento de identificação dos alunos
• A apresentação do documento de identificação do aluno é obrigatória.
• Não são aceites documentos fotocopiados.
• Não são aceites documentos com validade vencida.
• Os alunos internos podem apresentar o cartão de estudante como documento de
identificação. Este é aceite desde que tenha fotografia atualizada.
• Em caso de dúvida quanto à identidade do aluno, este deve ser autorizado a realizar o
teste sendo elaborado, no final do teste, um auto de identificação.

Atraso na comparência dos alunos
• É permitida a entrada de alunos na sala de espera até 15 minutos após a hora marcada
para o início de cada parte da sessão de Speaking.
• Se um aluno chegar atrasado pode ser necessário proceder a reajustamentos na
organização dos pares.

………………………………………………………A Gestora do projeto Preliminary English Test: Ana Oliveira

