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Definições de desempenho do WIDA 
 

 
 
 

6- Alcance 

 

 linguagem técnica ou especializada de acordo com as áreas de conteúdo de 
cada nível 

 orações de tamanhos diferentes e complexidade linguística variada no 
discurso oral ou escrito estendido, conforme exigido por cada nível 
específico 

 comunicação oral ou por escrito em inglês em comparação com indivíduos 
proficientes em inglês 

 
 

5- Ligação 

 

 linguagem técnica ou especializada das áreas de conteúdo 

 orações de tamanhos diferentes e complexidade linguística variada no 
discurso oral ou escrito estendido, incluindo histórias, dissertações ou 
relatórios 

 linguagem oral ou escrita quase comparável com a linguagem de indivíduos 
proficientes em inglês, com a utilização do material de cada nível 

 
 
 

4- Expansão 

 

 linguagem específica e algumas linguagens técnicas das áreas de conteúdo 

 orações de tamanhos diferentes e complexidade linguística variada no 
discurso oral ou várias orações ou parágrafos inter-relacionados 

 linguagem oral ou escrita com uma quantidade mínima de erros 
fonológicos, sintáticos ou semânticos que não impedem a compreensão 
geral da comunicação, com a utilização de discurso conexo oral ou escrito e 
auxílios sensoriais, gráficos ou interativos 

 

 
3- Desenvolvimento 

 

 linguagem geral e algumas linguagens específicas das áreas de conteúdo 

 orações mais longas em interações orais ou parágrafos escritos 

 linguagem oral ou escrita com erros fonológicos, sintáticos ou semânticos 
que podem impedir a comunicação, mas retendo boa parte do significado, 
com a utilização de descrições orais ou escritas, narrativas ou expositivas, e 
auxílios sensoriais, gráficos ou interativos 

 

 
2- Começo 

 

 linguagem geral relacionada às áreas de conteúdo 

 frases ou orações curtas 

 linguagem oral ou escrita com erros fonológicos, sintáticos ou semânticos 
que muitas vezes impedem a compreensão da comunicação, com a 
utilização de comandos de uma ou mais etapas, orientações, perguntas ou 
uma série de afirmações com auxílios sensoriais, gráficos ou interativos 

1- Entrada 

 

 representação imagética ou gráfica da linguagem das áreas de conteúdo 

 palavras, frases ou blocos de linguagem, com a utilização de comandos de 
uma etapa, orientações, perguntas básicas (“quem”, “o quê”, “quando”, 
“onde”, “por quê”), de múltipla escolha ou sim/não, ou afirmações e 
auxílios sensoriais, gráficos ou interativos 

 linguagem oral com erros fonológicos, sintáticos ou semânticos que muitas 
vezes impedem a compreensão, com a utilização de comandos orais 
básicos, perguntas diretas ou afirmações simples com auxílios sensoriais, 
gráficos ou interativos


