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Um estudante do idioma 
inglês, ou ELL, é um aluno 
que tem apoio extra no 
aprendizado da língua inglesa 
na escola. Há 4,9 milhões de 
ELLs nos Estados Unidos.*

Os ELLs realizam um teste de nível de língua inglesa em ambientes acadêmicos anualmente. 
As informações do teste ajudam os professores a traçarem o melhor plano de ensino para o seu 
filho(a). As pontuações de teste também ajudam os professores a determinar quando seu filho(a) 
pode parar de receber o suporte no idioma inglês. Você pode usar as informações do teste para 
buscar o melhor para o seu filho(a) na escola. Fale com os professores do seu filho(a) sobre:

• Quando você receberá as pontuações do teste e acompanhará o progresso do seu filho(a).
• Como você pode ajudar no aprendizado do idioma inglês do seu filho(a) em casa.
• Como ajudar nas mudanças conforme seu filho(a) desenvolve suas competências no idioma inglês.
• Quando os alunos vão parar de receber o suporte no idioma inglês.

• Quais são as metas para o meu filho(a)?

• Como o aprendizado de inglês se encaixa com as outras disciplinas que 
meu filho(a) está estudando?

• Como vocês incluem os idiomas e culturas dos alunos na escola?

Perguntas 
que você 
pode fazer

*Dados de 2016, de acordo com Estatísticas do Centro Nacional de Educação

Identificação de um aluno como um ELL 

1. Você respondeu às 
perguntas sobre o idioma 
utilizado em casa.

2. Um teste mediu as 
competências de inglês 
acadêmico do seu filho em 
escuta, leitura, fala e escrita.

3. Seu filho(a) pode receber 
aulas em inglês além das 
demais matérias. 

Pergunte sobre o aprendizado do idioma inglês na escola do seu filho(a).  
Os alunos passam por testes anualmente, mas é seu direito aceitar ou não o suporte no aprendizado do idioma. 


