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Escolas Públicas de Norwood 

Programa de Aprendizes de Língua Inglesa 

Carta de Entrada 
     Data: ____________________ 

Prezados Pais ou Responsáveis: 
As Escolas Públicas de Norwood têm um programa estabelecido de Aprendizes de Língua Inglesa (ELLs). Com base na informação 
do Questionário de Idioma Materno, o WIDA Model - Teste de Medida de Língua Inglesa em Desenvolvimento – foi administrado a 
seu filho(a). As pontuações de seu filho(a) foram as seguintes: 
 
Conversação:   Pontuação ________________ Nível de Proficiência ____________________________ 

Compreensão Oral: Pontuação ________________ Nível de Proficiência ____________________________ 

Leitura:    Pontuação ________________ Nível de Proficiência ____________________________ 

Redação:                 Pontuação ________________ Nível de Proficiência ____________________________ 

Pontuação Geral:  _________________________    Nível de Proficiência ____________________________ 

Com base no desempenho de seu filho(a) no teste MODEL, o seu filho(a) começará a receber serviços de Desenvolvimento de 
Língua Inglesa e suporte na sala de aula através do professor de ELL e instrução em Inglês Estruturado na sala de aula regular. 

Seu filho(a) continuará matriculado no Programa de ELL até que ele/ela seja capaz de demonstrar competência na sala de aula 

regular ao conseguir completar os trabalhos da sala de aula independentemente. A pontuação de seu filho(a) no teste de ELL 

mandado pelo estado – ACCESS –  também será levada em consideração na decisão para o desligamento de seu filho do Programa 

de ELL. 

Como pais ou responsáveis legais, vocês têm o direito legal de se reunirem com o diretor, professor de sala de aula e/ou professor 

de ELL com relação ao progresso educacional de seu filho(a). Além disso, vocês têm o direito de recusar os serviços de ELL através 

de uma notificação por escrito até o dia ___________________________. 

Caso tenham quaisquer perguntas sobre o Programa de ELL, por favor, contatem o diretor da sua escola. Por favor, assinem e 

devolvam a parte de baixo desta carta para indicar que a leram. 

Atenciosamente,      Atenciosamente, 

 
____________________________________   ___________________________________________ 
Professor de ELL      Diretor 
 
 
Nome do Estudante: _________________________________________________________________________________ 
 
 
Eu li a carta de notificação aos Pais ou Responsáveis acima. 
 
Assinatura do Pai/Mãe/Responsável: ______________________________________________________________________ 

 

 

 


