
28 de setembro de 2021 

Relatório de Proficiência Estudantil LAS Links  

Explicação para Progenitores/Representantes Legais 

 

 

A Avaliação LAS Links é um exame desenvolvido para medir os conhecimentos e  crescimento de um 

aluno no idioma inglês.  

Relatório do Aluno 

O Relatório do Aluno fornece aos progenitores e representantes legais informações sobre os 

resultados dos exames do seu filho. O LAS Links avalia a competência linguística dos alunos no 

idioma inglês em ambientes sociais e escolares em cada ano. Relata pontuações e níveis de 

competência para cada uma das seguintes áreas do idioma inglês: 

• Pontuação Geral: 

o A pontuação geral é a média das pontuações da escala de fala, audição, leitura e 
escrita e é uma medida forte da competência geral de inglês dos alunos.  

• Principais Áreas de Competência:  

o Fala 
o Audição 
o Leitura 
o Escrita 

• Áreas de competência combinadas: 

o Compreensão (Audição + Leitura) 
o Produção (Fala + Escrita) 
o Oral (Fala + Audição) 
o Literacia (Leitura + Escrita) 

 

Pontuação e Níveis de Proficiência 

Pontos possíveis: o número total de pontos que podem ser obtidos em cada área de competência. 

Pontos obtidos: O número de pontos que o aluno obteve por respostas corretas em cada área de 

competência. 

Pontuação de escala: o número de Pontos Obtidos mudou para uma pontuação que mostra o 

progresso do aluno de um ano letivo para o outro. Cada área de competência tem a sua própria 

escala de pontuação, portanto, as pontuações não devem ser comparadas entre as áreas. Por 

exemplo, não compare a pontuação da escala de escuta com a pontuação da escala de fala. 

Nível de proficiência:   As pontuações da escala de cada aluno são colocadas num dos cinco níveis, 

que descrevem as suas suas competência linguísticas no idioma inglês.   
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Descrição dos Níveis de Proficiência 

Nível 1: Iniciante  

Ao Nível 1, o aluno está apenas a começar de comunicar na escola, principalmente por meio de 

gestos e da língua materna. 

Nível 2: Elementar 

No Nível 2, o aluno está a usar o inglês, mas com erros regulares que podem interferir na 

comunicação.   

Nível 3: Intermediário   

No Nível 3, o aluno está a desenvolver a capacidade de comunicar com eficácia, mas pode 

cometer erros.  

Nível 4: Proficiente 

No Nível 4, o aluno consegue comunicar de forma eficaz, mas com alguns erros.  

Nível 5: Acima de Proficiente 

No Nível 5, o aluno comunica eficazmente para fins sociais e escolares com poucos erros, ou 

nenhuns.  

Segunda Página do Relatório Estudantil 

O topo da segunda página mostra os pontos obtidos, os pontos possíveis e a média do grupo de 

referência (RGA) para cada área de competência linguística. O RGA é o desempenho médio 

esperado dos alunos que participaram no LAS Links. 

A parte inferior da segunda página inclui uma medida Lexile alinhada à pontuação geral do aluno no 

idioma inglês. A medida Lexile é usada para medir a capacidade de leitura e, usando este recurso 

gratuito, pode encontrar livros que podem melhorar a leitura do seu filho. Basta ir a www.lexile.com e 

inserir o número Lexile que o seu filho recebeu para encontrar listas de livros.  

http://www.lexile.com/

