
 
Notificação aos pais sobre a colocação do aluno 

Curso de inglês  
 

 
Nome do aluno: _____________________________________ Data:___________________________ 
 
Status de matrícula:   ____ Novo no curso   ____ Continua no curso 
 
 
Prezados pais ou responsáveis, 
 
Tenho o prazer de informá-lo que seu filho irá receber apoio adicional através de um programa de 
desenvolvimento de língua inglesa para o ano letivo de ______. 
 
O distrito determinou que seu filho requer este apoio pelos resultados do teste. A fluência de seu filho em inglês 
medido no Nível:____na WIDA ACCESS for ELLs, WIDA MODEL, W-APT (Avaliação de Proficiência em Língua 
Inglesa). 
 
O objetivo do curso é oferecer um apoio adicional para alunos que ainda não são fluentes na fala, audição, 
leitura e escrita do inglês. O curso irá ajudar seu filho a alcançar os padrões de desempenho acadêmico 
apropriado para a idade para passar de anos e se formar.  
 
Os alunos permanecem elegíveis para o programa de desenvolvimento de língua inglesa até que alcancem o 
nível de Proficiência na WIDA ACCESS for ELLs.  A maioria dos alunos conclui com êxito o curso dentro de 3 
anos. Ao concluir o curso, o desempenho de seu filho irá continuar a ser monitorado para determinar se é 
necessário um apoio acadêmico adicional. 
 
Se seu filho tiver uma necessidade especial, o curso de inglês irá coordenar com a equipe apropriada para 
cumprir os objetivos de educação individualizada de seu filho ou o plano 504. 
 
Incentivamos enfaticamente a participação de seu filho no curso de inglês e convidamos você a saber mais sobre 
os benefícios dele. No entanto, você tem o direito de retirar seu filho do curso de instrução do idioma.  
 
Favor visitar nossa escola para discutir o progresso de seu filho em desenvolvimento de língua inglesa e 
desempenho acadêmico. Entre em contato com Mr. Jon Nyerges, jnyerges@bedminsterschool.org, 
908-234-0768 ext. 275 se você deseja marcar uma visita.  
 
 
  

 

mailto:jnyerges@bedminsterschool.org


Seu filho está matriculado no(s) seguinte(s) programa(s) de desenvolvimento de língua inglesa: 
 
____ Instrução protegida 
 
____ Cursos para iniciantes 
 
 
O distrito escolar tem os seguintes cursos de desenvolvimento de inglês:  
 
 ____ Instrução protegida ou fundamentada em conteúdo  (ESL):  A instrução protegida e instrução 
fundamentada em conteúdo são abordagens para o ensino de estudantes de língua inglesa (ELL) usando 
estratégias específicas para tornar as matérias acadêmicas compreensíveis e acessíveis, promovendo o 
desenvolvimento da língua inglesa dos alunos. No estado de Washington, os alunos que recebem instrução para 
sair ou entrar do curso de ESL (inglês como segundo idioma) estão incluídos neste grupo. 
 

____ Curso para iniciante: os cursos para iniciantes ajudam os alunos a adquirir habilidades de inglês, 
juntamente com o conhecimento e habilidades acadêmicas essenciais, com habilidades e conhecimento 
acadêmicos e a se adaptarem ao sistema acadêmico dos EUA.  
 
 
Atenciosamente, 

 


