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DISTRITO ESCOLAR DA FILADÉLFIA  

(THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA) 
Secretaria de Currículos e Programas Multilíngues (Office of Multilingual Curriculum & Programs) 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 251 
PHILADELPHIA, PA 19130 

 

 

 

Aos pais/responsável de: 

________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA ______  
 

 

15 de setembro de 2017 

 
 

SAÍDA DO PROGRAMA DE INGLÊS COMO SEGUNDO IDIOMA  

(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE - ESL) 

AVISO PARA OS PAIS/RESPONSÁVEL 
 

Prezados pais/responsável: 

 

Temos orgulho de informar que seu filho/sua filha, __________________ (___________), 

atingiu o nível de proficiência em inglês necessário e, por esse motivo, a partir de 5 de setembro 

de 2017 deixará de participar do programa de Inglês Como Segundo Idioma - ESL). 

 

Os critérios para a saída do programa ESL do Distrito Escolar da Filadélfia encontram-se no 

verso desta carta. O Distrito Escolar da Filadélfia analisou o desempenho do seu filho/da sua 

filha e determinou que a criança não precisa mais frequentar aulas de Desenvolvimento do 

Idioma Inglês (English Language Development -ELD), e tampouco receber a ajuda fornecida 

pelos Programas Complementares Título III (Title III Supplemental Programs). O progresso da 

criança continuará a ser monitorado durante 4 (quatro) anos, conforme exigido pela lei federal. 

 

Agradecemos por ter colaborado para que seu filho/sua filha atingisse o nível necessário de 

proficiência em inglês. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor do seu filho/da sua 

filha ou com o administrador da escola. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Allison W. Still 

Supervisora Adjunta 
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DISTRITO ESCOLAR DA FILADÉLFIA 

CRITÉRIOS PARA A SAÍDA DOS ESTUDANTES DE INGLÊS  

(ENGLISH LEARNERS - ELs) 

 

* Recebida no ano letivo de 2016-2017 

** A reclassificação é também conhecida como “saída” de um programa ESL 

 

 

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO DOS ELs APÓS A SAÍDA DO PROGRAMA DE ESL 

 

É obrigatório o monitoramento durante 4 (quatro) anos depois que o aluno sair de um programa 

de ESL. Esse processo visa assegurar que os alunos que saíram não precisam mais da ajuda do 

programa de Inglês para Falantes de Outros Idiomas (English for Speakers of Other Languages - 

ESOL), mesmo após terem atendido aos critérios de saída.  

 

O monitoramento pode incluir qualquer um, ou todos os itens mencionados abaixo: 

          – Revisão periódica das notas 

          – Avaliações locais 

          – Avaliações estaduais obrigatórias 

          – Observação pelo professor  

Série 

Pontuação mista (geral) do 

teste ACCESS para 

Estudantes de Idioma Inglês 

(ACCESS for ELLs)* 

Recomendação do 

professor de ESL 
Recomendação alternativa 

K-12 5,0 ou mais alta Pelo menos 1 (uma) 

recomendação do 

professor de ESL para 

reclassificação (saída). 

Na falta da recomendação de um professor 

de ESL para fins de reclassificação (saída), 

o aluno deve ter recebido pelo menos 

2 (duas) recomendações de reclassificação 

(saída) de 2 (dois) professores de matérias 

diferentes.  

ID 

 

Nome Pontuação geral do teste 

ACCESS 2016-2017 
Carta de recomendação 

   Sim 

 


