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O ACCESS for ELLs é 
um teste de proficiência 
em inglês que mede 
as competências na 
língua inglesa dos 
alunos em um ambiente 
acadêmico.

Seu filho(a) foi identificado como um 
estudante do idioma inglês (ELL), o que 
significa que ele pode receber aulas em 
inglês, além das demais matérias. Os ELLs 
realizam um teste de proficiência na língua 
inglesa anualmente.

O teste ajuda professores a entenderem 
se os alunos possuem a proficiência 
linguística necessária para participar 
plenamente das atividades em sala de 
aula. Os professores do seu filho(a) usam 
as pontuações do ACCESS for ELLs para 
decidir a melhor maneira de ensiná-lo.

As pontuações de teste também ajudam 
os professores a acompanharem o 
progresso do seu filho(a) no aprendizado 
do inglês acadêmico e auxiliam as escolas 
a decidir que serviços de suporte com a 
língua inglesa oferecer. Você pode usar as 
informações do teste para buscar o melhor 
para o seu filho(a) na escola.

ELL
Um estudante do idioma inglês, ou ELL, 
é um aluno que tem a oportunidade de 
receber aulas em inglês além das demais 
matérias. Os ELLs passam por testes 
anualmente para ajudar os professores a 
entender sua proficiência no idioma, mas 
é seu direito aceitar ou não o suporte no 
aprendizado do idioma.

 
Proficiência no idioma
Um nível de proficiência no idioma 
é uma medição de onde os alunos 
se encontram no processo de 
desenvolvimento das competências 
linguísticas. Quando os alunos atingirem 
os mais altos níveis de proficiência no 
idioma, não precisarão mais de serviços 
de apoio linguístico.

O que é o ACCESS for ELLs?  
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Seu filho(a) não precisa estudar para o ACCESS for ELLs. O teste é uma oportunidade para os alunos 
demonstrarem todas as maneiras pelas quais entendem e conseguem se expressar em inglês.

Prepare-se para o teste garantindo que seu filho(a) durma o suficiente e tome um café da manhã 
adequado.

Fale com os professores do seu filho(a) sobre quando você receberá as pontuações do teste dele, 
como a escola usa essas notas e como o suporte linguístico mudará conforme ele desenvolva suas 
competências no inglês.

 

• Quando o meu filho(a) realizará o Alternate ACCESS  
for ELLs?

• Quando eu receberei as pontuações do meu filho no 
ACCESS for ELLs?

• Como as pontuações do teste são usadas para ajudar 
meu filho a progredir no aprendizado do inglês 
acadêmico?

• Como é decidido quando meu filho não receberá mais 
suporte para o aprendizado do inglês?

Perguntas 
que você 
pode fazer

Avaliações do ACCESS for ELLs

• O ACCESS for ELLs está disponível nos 
formatos impresso ou eletrônico.

• O Kindergarten ACCESS for ELLs usa  
histórias e atividades para manter a 
atenção dos pequenos.

• O Alternate ACCESS for ELLs é um teste 
que equipes de apoio podem optar para  
alunos com as deficiências cognitivas  
mais sérias. Ele oferece apoio extra 
e proporciona aos alunos diversas 
oportunidades de responder aos itens  
do teste.

Fale com os professores sobre os planos de testes do ACCESS for ELLs na 
escola do seu filho(a).


