
ACESSO alternativo para definições de desempenho de estudantes de língua inglesa - Receptivo 
 

Em cada nível, aproximando-se do fim de cada nível alternativo de proficiência em língua inglesa e com suporte instrutivo, os estudantes de língua 
inglesa com distúrbios cognitivos consideráveis processarão... 
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Níveis alternativos 
de proficiência 

Complexidade linguística Formas e convenções linguísticas Utilização do vocabulário 

Nível P3 - 
Desenvolvimento 

Observação: a pontuação dos alunos pode chegar até o nível alternativo de proficiência P3 no campo da Escrita. Os campos de Compreensão 
Oral, Expressão Oral e Leitura não incluem as partes do teste que avaliam o nível alternativo de proficiência P3 ou superior; portanto, os 

alunos que fizerem este teste não poderão demonstrar nesses campos um nível alternativo de proficiência em língua inglesa P3 ou superior. 

Nível P2 -  
Emersão 

 Múltiplas afirmações simples inter-
relacionadas 

 Uma ideia detalhada 

 Construções gramaticais compostas 
 Padrões repetitivos de frases e 

orações de todas as áreas de 
conteúdo 

 Palavras e expressões gerais do 
conteúdo, incluindo cognatos 

 Palavras e expressões sociais e instrutivas 
de todas as áreas de conteúdo 

Nível P1 -  
Entrada 

 Afirmações ou perguntas isoladas 
 Uma ideia com palavras, frases ou 

blocos de linguagem 

 Construções gramaticais simples 
 Formas e padrões sociais e 

instrutivos comuns 

 Palavras gerais relacionadas ao conteúdo 
 Palavras e expressões sociais e instrutivas 

Nível A3 -  
Envolvimento 

 Afirmações ou perguntas familiares 
associadas ao cotidiano 

 Uma ideia dentro de representações 
visuais ou linguagem familiar 

 Formas e padrões sociais e 
instrutivos comumente praticados 

 Símbolos, letras e/ou números 
 Palavras e expressões familiares sociais e 

instrutivas expressas oralmente 

Nível A2 -  
Exploração 

 Estímulos orais comumente praticados 
 Representações visuais familiares associadas ao cotidiano 
 Símbolos e formas relacionados ao ambiente 
 Palavras expressas oralmente e associadas a pessoas familiares, ao cotidiano e/ou ao ambiente 

Nível A1 -  
Início 

 Sons comunicativos e vozes familiares 
 Mudança na expressão (por exemplo, facial, corporal, verbal) 

...dentro de contextos socioculturais de utilização do idioma.  
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Níveis alternativos 
de proficiência 

Complexidade linguística Formas e convenções linguísticas Utilização do vocabulário 

Nível P3 - 
Desenvolvimento 

(somente no 
campo da Escrita) 

 Orações curtas e algumas orações mais 
longas com complexidade emergente 

 Expressão aprofundada de uma ideia ou 
expressão emergente de várias ideias 

 Estruturas gramaticais repetitivas 
com variações ocasionais 

 Padrões de oração em todas as 
áreas de conteúdo 

 Linguagem específica do conteúdo, 
incluindo cognatos e expressões 

 Palavras ou expressões com vários 
significados usadas em todas as áreas de 
conteúdo 

Nível P2 -  
Emersão 

 Frases ou orações curtas 
 Expressão emergente de ideias 

 Estruturas gramaticais formuladas 
 Padrões repetitivos de frases e 

orações de todas as áreas de 
conteúdo 

 Palavras e expressões gerais de todas as 
áreas de conteúdo 

 Palavras e expressões sociais e 
instrutivas de todas as áreas de 
conteúdo 

Nível P1 -  
Entrada 

 Palavras, frases ou blocos de linguagem 
 Palavras isoladas usadas para 

representar ideias 

 Estruturas gramaticais no nível frasal 
 Padrões de frase associados a 

situações sociais e instrutivas 
comuns 

 Palavras gerais relacionadas ao conteúdo 
 Palavras e expressões sociais e 

instrutivas do dia-a-dia 

Nível A3 -  
Envolvimento 

 Aproximações orais de palavras ou frases 
 Símbolos ou letras para representar 

ideias 

 Padrões comumente praticados e 
associados a situações sociais e 
instrutivas comuns 

 Palavras familiares associadas ao 
cotidiano 

 Representações de sons, palavras ou 
ideias com símbolos desenhados, letras 
ou números 

Nível A2 -  
Exploração 

 Diferentes sons e gestos usados para comunicar-se 
 Marcas ou símbolos usados para comunicar-se (por exemplo, com um utensílio de escrita ou dispositivo de auxílio) 
 Aproximações de palavras comumente praticadas 
 Tom e flexão variados para transmitir necessidades, desejos ou ânimos (para transmitir adesão a normas sociais) 

Nível A1 -  
Início 

 Imitação de sons 
 Movimentos corporais variados usados para comunicar-se (por exemplo, olhares, pegar utensílios de escrita) 

...dentro de contextos socioculturais de utilização do idioma. 


