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Notificação aos pais sobre elegibilidade de estudante  
para o Programa de Idioma de Inglês para Falantes de Outros Idiomas (ESOL) 

e Serviços Complementares de Ensino de Idiomas 
              

 
Nome do estudante: ____________________________________ Data: _____________________ 
 
Escola: _________________Nível: ______________ Sala de orientação: ____________________ 

 
Prezados pais/tutores:  
 
O objetivo desta carta é notificá-los de que seu filho foi identificado como Principiante em Língua Inglesa 
(EL) com base no seguinte teste de Proficiência em Língua Inglesa (ELP):  
 

 Cópia para apreciação do jardim de infância Nível ELP de seu filho: _____ 
 Cópia para apreciação WIDA® (Graus 1 – 12) Nível ELP de seu filho: _____ 
 ACESSO para ELLs 2.0®    Nível ELP de seu filho: _____ 
 ACESSO alternativo para ELLs®    Nível ELP de seu filho: _____ 

 
Seu filho está no programa de idiomas ESOL de nossa escola porque seu nível de proficiência em inglês 
foi menor que ______ neste teste. Observe o lado esquerdo do gráfico abaixo.  
 

 Seu filho também está recebendo serviços complementares de instrução de idiomas para 
desenvolver habilidades de inglês e apoiar seu sucesso acadêmico. Veja o lado direito do gráfico 
abaixo. 

 Seu filho não está recebendo serviços complementares de instrução de idiomas. 

 
Nosso programa e serviços de ensino de idiomas são eficazes para aumentar as habilidades acadêmicas 
e de inglês dos alunos. Se o seu filho estiver no ensino médio, a taxa de graduação esperada do 
Principiantes em Língua Inglesa é de ____%.  
 
 
 
 
 
 

Programa de Idiomas ESOL Serviços Complementares de Ensino de 
Idiomas 

Seu filho está aprendendo inglês como na escola 
através de um dos seguintes modelos ESOL*: 

 
 Retirada 
 Permanência 
 Centro de recursos/laboratório 
 Período programado de aulas ESOL 
 Período programado de aulas ESOL em um 

programa para principiantes 
 Conteúdo protegido 
 Conteúdo protegido em um programa para 

principiantes 
 Imersão em dois idiomas 
 Inovador: _______________________ 

 
*Consulte a descrição do modelo ESOL no final desta notificação. 

NOTA PARA A DIRETORIA DE ENSINO:  
Remova esta seção destacada e liste o programa de 
idiomas suplementar financiado pelo Título I ou Título 
III do seu distrito aqui. (Não repita as ofertas básicas 
do programa ESOL impostas pelo Estado à 
esquerda.)  
 
Você deve indicar: métodos de instrução usados no 
programa financiado federalmente oferecido ao aluno, 
bem como métodos de instrução usados em outros 
programas disponíveis, incluindo como esses 
programas diferem em conteúdo, objetivos 
instrucionais e o uso do inglês e de uma língua nativa 
na instrução, e como o(s) programa(s) selecionado(s) 
para o aluno ajudarão especificamente a aprender 
inglês e cumprir os padrões de desempenho 
acadêmico adequados à idade para promoção e 
graduação da série. 
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Para revisar o estado de realização acadêmica de seu filho, faça login no portal online dos pais da escola: 
[NOTA PARA A DIRETORIA DE ENSINO: Insira o nome do portal dos pais da sua escola e o link aqui. Se não houver 
portal para pais, exclua esta frase e descreva como o pai pode acessar o progresso acadêmico da criança.] 
 
A escola retirará seu filho deste programa de idiomas ESOL e complementará o serviço linguístico quando 
atingir o nível estabelecido de proficiência em inglês do distrito. 
 
Observe que, se seu filho tiver alguma deficiência, a equipe de educação especial, juntamente com a 
equipe de suporte linguístico, determinaram os serviços linguísticos conforme especificado no Programa 
Individualizado de Educação (IEP). 
 
Você tem o direito de recusar o programa de idiomas ESOL (veja o lado esquerdo do gráfico na página 
anterior) ou os serviços complementares de ensino de idiomas (consulte o lado direito do gráfico na 
página anterior). Entre em contato com a pessoa listada abaixo se você gostaria de recusar a participação 
de seu filho, se gostaria de falar sobre os diferentes serviços de ensino de idiomas oferecidos ou se 
gostaria de obter mais informações sobre nossas reuniões de pais. Muito obrigado. 

 
Nome: _________________________________ Título: _______________________________  

 
Telefone: _______________________ E-mail: _______________________________________ 

 
Descrição da escola do modelo ESOL de seu filho: [NOTA PARA A DIRETORIA DE ENSINO: Mantenha a(s) 
descrição(ões) aplicável(is) à criança e exclua as demais.] 

 Retirada: Os alunos Principiantes em Língua Inglesa são retirados de uma sala de aula de ensino 
geral com o objetivo de receber instrução de idioma em pequenos grupos com professores de ESOL. 

 Permanência: Os alunos Principiantes em Língua Inglesa permanecem em sua sala de aula 
acadêmica principal, onde recebem instruções de conteúdo de seu professor de área de conteúdo, 
juntamente com instruções de idioma direcionadas por um professor ESOL. 

 Centro de recursos/laboratório: Os alunos Principiantes em Língua Inglesa recebem assistência 
linguística em um ambiente de grupo complementado com materiais multimídia. 

 Aulas ESOL programadas: Em uma sala de aula composta apenas por Principiantes em Língua 
Inglesa, os alunos Principiantes em Língua Inglesa recebem instrução social e instrutivo básico em 
inglês, bem como nas línguas acadêmicas de conteúdo. 

 Aulas ESOL programadas em um programa para principiantes: Os alunos Principiantes em 
Língua Inglesa participam de um Programa para Principiantes imigrantes recém-chegados, em uma 
sala de aula composta apenas por Principiantes em Língua Inglesa. Os alunos Principiantes em 
Língua Inglesa recebem instrução social e instrutivo básico em inglês, bem como nas línguas 
acadêmicas de conteúdo. 

 Conteúdo protegido: Estudantes Principiantes em Língua Inglesa no ensino médio recebem 
assistência linguística e instrução de conteúdo em uma sala de aula composta apenas por 
estudantes Principiantes em Língua Inglesa. 

 Conteúdo protegido em um programa para principiantes: Os alunos Principiantes em Língua 
Inglesa participam de um programa para principiantes imigrantes recém-chegados. Estudantes 
Principiantes em Língua Inglesa no ensino médio recebem assistência linguística e instrução de 
conteúdo em uma sala de aula composta apenas por estudantes Principiantes em Língua Inglesa. 

 Imersão em dois idiomas: Os alunos Principiantes em Língua Inglesa recebem assistência 
linguística através da imersão em um ambiente de dois idiomas. O grupo inclui estudantes 
Principiantes em Língua Inglesa e não Principiantes em Língua Inglesa. 

 Inovador: ________________________________________________________ 


