Exmo/a Senhor/a Diretor/a

No âmbito da aplicação do Preliminary English Test, e tendo como objetivo garantir que todos os
alunos inscritos têm a oportunidade de realizar tanto a componente escrita como a componente
oral, é da maior importância que se criem as condições para a realização da prova. O seu resultado
é indispensável para a atribuição de uma classificação final e, em muitos casos, de um certificado
aos alunos.
Assim, considera-se que:
1. A Direção de cada Unidade Orgânica (UO) deve proceder à convocatória dos professores
classificadores por si designados que não concluíram, até à data, a certificação para as
funções de classificador, através do agendamento de uma ou mais sessões, perfazendo
cada uma três horas, a decorrer no estabelecimento de ensino, para que o professor possa
concluir o seu processo de certificação, ficando assim em condições de executar as tarefas
de classificação das várias componentes do teste.
2. Na ausência do docente às sessões para as quais foi regularmente convocado, a Direção
deverá agir em conformidade.
3. As situações em que não se realizem sessões de Speaking agendadas por falta de
comparência ao serviço de professores designados para o efeito devem ser comunicadas
aos diretores das UO a que pertencem os professores em falta, para os devidos efeitos.
4. Apenas os professores classificadores que concluíram a formação, isto é, que frequentaram
as quatro sessões presenciais, que concluíram a certificação na plataforma Fronter e,
conjuntamente, concluam as tarefas de classificação que lhes forem atribuídas reúnem as
condições para obter a certificação creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da
Formação Contínua, correspondente a 25 horas de formação e a 1 (um) crédito.
5. Os professores classificadores que não participarem nas tarefas de classificação que lhes
forem atribuídas não poderão usufruir da dispensa da componente não letiva, de acordo
com o estipulado da alínea b) do número 2 do artigo 15.º do Despacho n.º 2179-B/2015, de
2 de março, na sua redação atual.

6. Tendo presente o objetivo atrás enunciado – garantir a plena realização do teste nas suas
componentes escrita e oral por todos os alunos –, poderá ser considerada a possibilidade
de professores classificadores que pertençam a um determinado núcleo de escolas
realizarem sessões de Speaking em escolas do núcleo a que pertencem ou em escolas de
outros núcleos geograficamente próximos em número superior a seis.
7. Nas situações previstas no número anterior, considera-se que os professores classificadores
estarão a realizar trabalho adicional, pelo que será atribuída, a título excecional, uma
contrapartida financeira por sessão de Speaking adicional.
8. Os procedimentos para a operacionalização do previsto no número 6) serão objeto de
posterior articulação entre as direções das UO, a DGEstE e o IAVE.

Informa-se ainda que os professores classificadores, no âmbito da realização das sessões de
Speaking, têm direito ao pagamento do transporte, independentemente da distância percorrida.
Como nota final, reitera-se a importância da realização do Preliminary English Test como medida
essencial para a valorização e promoção da qualidade do ensino e da aprendizagem da língua
inglesa, assumindo grande relevância educativa e social. Por isso, contamos, como habitualmente,
com a colaboração dos diretores das UO, dos professores de Inglês envolvidos no processo de
classificação, e de todos os restantes docentes envolvidos, no sentido de proporcionarem a todos
os alunos a realização de todas as componentes da prova, garantindo assim a aferição dos
conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso educativo, bem como a igualdade de
oportunidades aos alunos e respetivas famílias.
Lisboa, 8 de maio de 2015

O Presidente do Conselho Diretivo do IAVE, IP
O Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares

