
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA LÍNGUA INGLESA 
Formulário de Recusa para Pais  

 

Translation and Interpretation Center (08/2020)             ELD Parental Waiver Form (Portuguese) 

Nome do aluno(a):  Escola:   
 
Data de decisão de recusa:  Série escolar:   
 
ID do aluno(a):   
 
Conforme exigido pela lei federal, seu filho fez um teste de proficiência em inglês para determinar se 
ele(a) se qualifica para receber aulas de Desenvolvimento da Língua Inglesa (ELD), para que consiga 
companhar as aulas diárias e participar socialmente da escola. Testamos a leitura, escrita, fala e 
compreensão do seu filho em inglês. Os resultados dos testes indicam que ele(a) se qualifica para 
receber aulas de ELD em um programa desenvolvido para ajudar alunos a adquirir proficiência na língua 
inglesa e acessar o conteúdo de aula de sua série escolar. 
 
O direito dos pais em recusar serviços de ELD: A escola descreveu em detalhes o programa ELD 
recomendado para o meu filho. Eu considerei o(s) programa(s) oferecido(s) pela escola e decidi 
recusar as aulas separadas e especializadas de ELD para o meu filho. Os serviços ou aulas 
especializadas são aquelas fornecidas apenas para alunos Aprendizes de Inglês (ELs), por exemplo: 
aulas de ELD em sala separada, aulas de ESL, aulas de inglês para ELs depois do horário da escola, 
ou aulas cujo conteúdo é exclusivo para ELs. Isso não inclui aulas compostas por ELs e não ELs, nas 

quais o ELD é apoiado por meio de lições de conteúdo. Ao marcar (✔) em cada item abaixo, eu 

reconheço que li e compreendi cada afirmação. 
 

☐ Eu tenho conhecimento dos resultados da avaliação de inglês e outras informações sobre o 

progresso acadêmico atual do meu filho(a), e entendo por que recomendaram a ele(a) aulas 
adicionais de inglês.  

☐ Minha decisão em rescusar as aulas especializadas de ELD é voluntária. 

☐ O Distrito Escolar irá classificar meu filho(a) como Aprendiz de Inglês (EL) perante o Departamento 

de Educação da Pensilvânia até que ele(a) alcance proficiência em inglês.  

☐ A lei federal exige que meu filho(a) seja testado anualmente através da avaliação WIDA ACCESS 

para ELs 2.0 até que ele(a) alcance proficiência em inglês e não seja mais classificado como EL. 

☐ O Distrito Escolar irá monitorar o progresso acadêmico do meu filho(a) sem o benefício de receber 

aulas especializadas de ELD, até que ele(a) alcance proficiência em inglês, e quatro anos após não 
ser mais considerado EL. 

☐ O Distrito Escolar irá continuar me mantendo informado sobre o progresso do meu filho(a) em 

direção à proficiência em inglês.  

☐ Eu consigo mudar minha decisão a qualquer momento, avisando o distrito escolar por escrito, e 

permitindo que meu meu fillho(a) se inscreva no(s) programa(s) de ELD oferecido(s) pela escola. 
 
Eu, _________________________________  (nome do pai/responsável) compreendo por completo as 
informações acima e gostaria de 
 

☐ Recusar todos os programas e serviços especializados de ELD oferecidos ao meu filho(a). 

☐ Recusar alguns dos programas e/ou específicos serviços de ELD oferecidos ao meu filho(a). 

 

Assinatura do pai/responsável: _________________________________   

Data (mês/dia/ano): ____________ 


