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APRENDIZ DE INGLÊS (EL) NOTIFICAÇÃO ANUAL 

Prezados pais ou responsáveis: 

 

Lhe escrevemos para informar de que seu filho(a), _______________________, estudante de 

ID n° _______________ irá continuar a ser identificado como Aprendiz de Inglês (EL) no 

ano letivo de 2020-2021. Desta forma, _________________ irá continuar recebendo suporte 

através do Programa de Instrução Educacional de Linguagem (LIEP), mais conhecido como 

Inglês como Segunda Língua (ESL).  

 

O objetivo do ESL é ajudar seu filho(a) a aprender inglês para que consiga atingir os padrões 

acadêmicos apropriados para sua idade, e assim possa passar de ano e se formar. A cada inverno, 

os alunos ELs fazem um teste chamado ACCESS, o qual mede o progresso dos alunos quanto à 

sua proficiência em inglês. Os resultados do último teste ACCESS do seu filho(a) estão no 

verso desta carta. Em 2020-2021, o teste ACCESS será administrado em janeiro e fevereiro de 

2021.  

 

Para que seja reclassificado (saia) do ESL, seu filho(a) deve cumprir os requerimentos para 

reclassificação (sair), apontados pelo Departamento de Educação da Pensilvânia. (PDE). Embora 

cada aluno aprende a língua em seu próprio ritmo, é esperado que todos os alunos devam sair do 

ESL dentro de seis anos, no máximo. Você pode ver os critérios exatos para reclassificação (saída) 

no site do PDE: www.education.pa.gov.  

 

Geralmente, alunos podem ser reclassificados se: 1. Atingirem uma pontuação mínima de 4.5 no 

teste ACCESS, e 2. Sejam recomendados pelos professores ou equipe da escola para 

reclassificação. Se você receber esta carta, seu filho(a) ainda não alcançou os requerimentos para 

reclassificação em 2019-2020, e por isso irá continuar recebendo serviços de ESL neste ano letivo.  

 

Caso tenha alguma dúvida ou preocupação em relação ao ESL, por gentileza contate o diretor(a) ou 

professor(a) de seu filho(a). De acordo com a lei federal, pais de alunos ELs tem o direito de 

recusar serviços de ESL. Se você gostaria de recusar estes serviços, por gentileza avise o diretor(a) 

ou professor(a) de seu filho(a), para que este possa marcar uma reunião com o Departamento de 

Currículo e Programas Multilíngues. (OMCP).  

 

Esperamos continuar trabalhando junto com você, para darmos suporte no sucesso acadêmico de 

seu filho(a).  

Atenciosamente, 

 

Allison W. Still 

Chefe Adjunto 

 
 
 
 

http://www.education.pa.gov/
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Informação inicial de colocação no ESL 

Data de entrada no ESL  

Pontuação inicial teste de nivelamento  

Anos no ESL   

 

Informação Teste ACCESS ou Alt. ACCESS PARA ELs®  

Data do teste  

Teste Administrado  

Pontuação composta  

Pontuações de 
Seções da 
Linguagem  

Escuta   

Leitura   

Fala  

Escrita   

 

Entendendo as pontuações do teste ACCESS para ELs:  

O teste ACCESS para ELs mede a habilidade do aluno em entender e executar o inglês na escola.   

As quatro seções do teste são: Escuta, Leitura, Fala e Escrita.  

Os alunos recebem dois tipos de pontuações (também chamadas de “níveis de proficiência”): a 

pontuação de seções e a pontuação composta. Pontuação de seções indicam o desempenho do 

aluno em cada seção do teste, já a pontuação composta indica o desempenho geral do aluno no 

teste.  

Pontuações variam de 1.0 a 6.0, aonde 1.0 pode ser considerado como nível “iniciante” e 6.0 pode 

ser considerado como nível “avançado”.  

Note que alguns ELs com Programas de Educação Individual (IEPs) podem fazer uma versão 

alternativa do teste ACCESS, chamado de ACCESS Alternativo para ELs, ou Alt. ACCESS. No Alt. 

ACCESS, as pontuações são indicadas com uma combinação de letra e número, por exemplo A2 

ou P1. Pontuações iniciando com a letra “A” podem ser consideradas como iniciante e iniciadas 

com a letra “P” podem ser consideradas como um nível mais avançado. 

Nome do Estudante:  

N° ID do Distrito:  N° Estado PA ID:  

SY 20-21 Ano escolar:  N° Sala de aula atual:  

Escola atual:  


