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O teste de nível de idioma ajuda professores a 
entenderem se os alunos possuem a proficiência 
linguística necessária para participar plenamente das 
atividades em sala de aula.
Os estudantes usam as competências de escuta, 
fala, leitura e escrita para absorver conteúdo 
acadêmico, compartilhar informações e debater 
ideias. Essas são competências que todos os 
alunos desenvolvem ao longo de sua formação 
acadêmica. O teste de nível de idioma avalia 
as competências de um aluno em todas essas 
quatro áreas.

Os alunos identificados como estudantes do 
idioma inglês (ou ELLs) realizam um teste sobre 
seu nível na língua inglesa anualmente.

• Escolas, distritos escolares e estados usam 
as pontuações de teste para decidir que 
serviços de suporte no idioma inglês oferecer.

• Os professores usam as pontuações de 
teste para decidir o que e como ensinar aos 
seus alunos.

• Você pode usar as pontuações de teste 
para acompanhar o progresso do seu 
filho(a) no inglês acadêmico e buscar o 
melhor para ele na escola.

Fale com o professor do seu filho(a) sobre 
quando você receberá as pontuações do teste 
dele e como o suporte mudará conforme 
ele desenvolva suas competências no inglês 
acadêmico. Pergunte como a escola dele decide 
quando os ELLs param de receber suporte 
para aprendizado do idioma. Fale com os 
professores dele sobre como você pode ajudar 
no aprendizado do idioma inglês do seu filho em casa.

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.

O que é um teste de nível de idioma? 


