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Componente 3 - Speaking 

1. Caracterização do Teste 

O Speaking desenrola-se em sessões com a duração máxima de 210 minutos, divididas em 

duas partes.  

 Os alunos envolvidos numa dada sessão são organizados em pares, exceto se em número 

total ímpar. 

A duração do Speaking, por par de alunos, é de 10-12 minutos. 

 As sessões decorrerão em turnos de acordo com o esquema abaixo segundo a calendarização. 

 

 

 

 

 

O Speaking será realizado em três momentos conforme as pautas de chamada afixadas na 

escola, de acordo com a calendarização abaixo.  

20 de abril (2ª feira) – Sala A2 22 de abril (4ª feira) - Sala A2 27 de abril (2ª feira)- Sala A2 

14:30 – 18:00 
 

14:30 – 18:00 14:30 – 18:30 

Sessões – 14:15 e 16:15 Sessões – 14:15 e 16:15 Sessões – 14:15 e 16:15 

9ºC (3 alunos)+ 9ºA (27 alunos) 
9ºB (20 alunos) + 9ºD (10 

alunos) 
9ºD (9 alunos) + 9ºC (24 alunos)+ 

10ºA (1 aluno) 

Total – 30 alunos Total – 30 alunos Total – 34 alunos 

 

2. Sala de realização  

Irá realizar-se na sala A2.  

A disposição dos intervenientes é a 

seguinte:  

 

 

 

Turnos 
Partes da 

sessão 
Hora de 

início 
Hora de 
termo 

Alunos por 
grupo 

Tarde 1ª parte 14:30 16:15 
16 /18             

(8/9 pares) 

Intervalo 15 minutos 

Tarde 2ª parte 16:30 18:00/18:30 
14/16              

(7/8 pares) 
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A porta da sala permanecerá aberta durante toda a sessão. 

Antes de entrarem na sala A2, onde decorrerá o Speaking, os alunos aguardam na sala A3 até 

serem chamados. Esta sala de espera estará sempre sob vigilância, supervisionada por um  

assistente operacional ou por um docente, que garantem a ordem na sala durante o tempo de 

espera.  

Não é permitido o acesso dos alunos que já realizaram o teste à sala de espera (sala A3). Serão 

reencaminhados para a Biblioteca onde permanecerão até ao final da sessão do grupo. 

3. Procedimentos antes de cada parte do Speaking 

A chamada dos alunos para a sala de espera é feita 15 minutos antes da hora marcada para o 

início do teste. 

Assinala-se a presença dos alunos na pauta de chamada/folha de presenças.   

É permitida a entrada de alunos na sala de espera até 15 minutos após a hora marcada para o 

início de uma dada parte do Speaking.  

Os alunos têm obrigatoriamente que desligar os telemóveis e outros equipamentos 

eletrónicos, incluindo alarmes nos relógios.  

 Verifica-se a identidade de cada aluno e a validade do documento de identificação.  

 

 

 

 

 

 

A cada aluno é entregue uma grelha de classificação pré-preenchida para que verifique os seus 

dados e a assine.  

 

  

 

Os alunos não podem dobrar, amarrotar ou escrever na grelha de classificação.  

Antes da realização do teste o aluno deve colocar os seus pertences (mochilas, livros,…) no 

espaço que lhes será destinado, não podendo aceder aos mesmos até ao final da sessão de 

speaking de todo o grupo. 

ATENÇÃO  

 A apresentação do documento de identificação do aluno é obrigatória.  

 Não são aceites documentos fotocopiados, mesmo que autenticados.  

 Não são aceites documentos com validade vencida.  

 Os alunos podem apresentar o cartão de estudante como documento de identificação.  

 Em caso de dúvida quanto à identidade do aluno este é autorizado a realizar o teste 

sendo elaborado, no final do teste, um auto de identificação.  

ATENÇÃO  

As assinaturas dos alunos na grelha de classificação do Speaking, devem ser feitas a lápis. 

 


