
 
Notificação anual para os pais sobre o status do aluno de inglês 

 

Prezado pai/responsável: 

PRIMEIRA PARTE: 

Seu aluno __________________________ foi identificado como um aluno de inglês com base no teste de 
Utah para competências de audição, fala, leitura e escrita em inglês (WIDA). O nível de inglês do aluno é: 

 

Nível 1: Iniciante_____; Nível 2: Básico_____; Nível 3: Intermediário_____; Nível 4: Avançado_____; 

 

Responsabilidades da escola para os serviços linguísticos de inglês para seu filho: 

1. A escola oferecerá um programa de serviços linguísticos de inglês de qualidade para o aluno até que 
ele seja identificado como proficiente no inglês; 

2. A escola irá fornecer instruções do idioma inglês por um professor qualificado que foi aprovado ou 
certificado para ensinar inglês. 

3. A escola testará o aluno todos os anos para a proficiência do inglês para conseguir o sucesso acadêmico 
em matemática, inglês e ciências. 

4. A escola fornecerá serviços especiais em educação, se necessário, de acordo com os serviços linguísticos 
de inglês. 

 
Pais/responsáveis/parentes: se você esta RECUSANDO o programa de serviços linguísticos de inglês 
oferecido por sua escola, rubrique as três declarações na segunda parte: 

 

SEGUNDA PARTE: 
 

____ Eu sei o nível de inglês do meu filho (ver acima). 
 
____ Eu sei que a escola fornecerá um programa de serviços linguísticos de inglês. 
 
____ Eu sei que meu filho será testado todos os anos até que ele esteja proficiente em inglês e se saia 

bem em inglês, matemática e ciências. 
 
 
____ Eu NÃO quero que meu aluno receba os serviços linguísticos de inglês oferecidos pela escola. 

 
 

Assine, coloque a data e devolva o formulário para a escola de seu filho e ele será colocado na pasta 
do aluno. Este formulário também pode ser incluído na reunião de pais e professores com uma revisão 
do Relatório WIDA do aluno do portal de dados USBE. 

 
 
 

Data, nome e assinatura  do pai/responsável  da criança 


