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Acordo de Progenitor/Representante Legal e Aluno para 

Teste LAS Links à Distância  

  

 
 

Obrigado por nos ajudar a avaliar o seu filho/a. Pedimos que leia e assine este Acordo de Progenitor/Representante 
Legal e Aluno para Teste LAS Links à Distância.   O seu filho/a fará o teste LAS Links para demonstrar que consegue 
falar, entender, ler e escrever em inglês. É importante que o seu filho/a faça o teste sozinho/a. Ao assinar este 
acordo, você e o seu filho/a aceitam seguir as regras enquanto fazem todo o teste. 

Acordo Progenitor/Representante Legal: 

O meu filho/a fará a avaliação de LAS Links à distância. O objetivo deste teste é ajudar o professor do meu filho/a a 
compreender o que ele/a sabe em inglês e assim poder planear futuros apoios e ensino. Por este motivo, concordo 
que é importante que o meu filho/a termine este teste sozinho/a.   

 

Farei: Não farei: 

 Assegurar que o meu filho/a tem um computador 
para utilizar durante o teste com ligação à 
internet.  

 Ter música ou uma televisão ligada durante o 
teste 

 Assegurar que o meu filho/a tem um lugar 
sossegado para realizar o teste. 

 Ajudar o meu filho/a a responder a quaisquer 
perguntas 

 Ajudar o meu filho/a se ele/a não conseguir 
aceder ao teste 

 Ler quaisquer perguntas ou respostas do teste 

 Certificar que o meu filho/a faz o teste sem 
recorrer a um telefone, dicionário, dicionário de 
sinônimos ou corretor ortográfico.  

 Permitir que alguém copie, fotografe ou 

grave perguntas ou respostas do teste 

 

Acordo do Aluno: 

Farei: Não farei: 

 Farei o meu melhor no teste mesmo que seja difícil  Utilzar um telefone ou qualquer outro dispositivo 
eletrónico perto de mim 

 Prestar atenção ao professor que administrará o 
teste e seguir as instruções 

 Pedir aos meus pais ou outras pessoas para me 
ajudar com perguntas do teste 

 Perguntar ao professor que administrará o teste se 
eu tiver alguma questão ou precisar de ajuda 

 

 Sentar diretamente em frente da câmera do 
computador, numa área bem iluminada, de forma 
a que o meu rosto e local de trabalho sejam 
sempre visíveis pelo professor que administrará o 
teste 

 

 Pedir autorização ao professor que administrará o 
teste para pausar o teste no caso de precisar fazer 
um intervalo ou usar a casa-de-banho. 

 

Li e compreendi o Acordo de Progenitor/Representante Legal e Aluno para Teste LAS Links à Distância, e aceito 
cumprir estas regras. 

Assinatura do Aluno  Assinatura do Progenitor/Representante Legal 

Data  Data 

 


