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Famílias e escolas juntas



ELPAC

● ELPAC é um Conselho Consultivo de Pais de Aprendiz de Língua 
Inglesa

● Esta é a nossa segunda reunião do ELPAC este ano. Haverá 
mais uma reunião ainda este ano.

● Famílias atuais e ex-EL são bem-vindas para participar.

Obrigado por se juntar a nós esta noite.



aprendizes de ingles

TESTE DE ACESSO Anual



Como meu filho é identificado como um aluno EL?

Quando você preencheu a papelada de registro, a pesquisa do idioma de origem 
indicou um idioma diferente do inglês.

Seu filho recebeu o WIDA Screener.

Com base na pontuação da avaliação, seu filho se qualificou para serviços de 
ensino de inglês.

Você recebe informações sobre o agendamento de suporte ESL que seu filho 
receberá. Esta informação é compartilhada com você no início do ano.

Os resultados do teste ACCESS também são fornecidos a você.



Quem faz os testes de ACESSO para ELs?

 Somos obrigados a administrar o teste 
ACCESS anual a todos os alunos 
identificados como Aprendizes da 
Língua Inglesa.

 



E se eu escolher

EXCLUIR-SE do ELL

      para o meu filho?

Os alunos da EXCLUSÃO ainda são considerados Aprendizes 
da Língua Inglesa, mas não recebem serviços diretos dos 
professores de ELL.

      
Os alunos EXCLUSION ainda devem fazer o teste 
ACCESS para ELs.



As pontuações do ACCESS para ELL têm muitos usos potenciais, desde 
determinar a colocação do aluno até orientar a criação de novos currículos. As 
pontuações dos testes funcionam melhor como uma forma de auxiliar na tomada 
de decisões, em casos como:

● Estabelecer quando os alunos multilíngues atingiram a proficiência na língua inglesa de acordo com os 
critérios do estado

● Tome decisões sobre entrar e sair do programa.
● Informar instrução e avaliação em sala de aula
● Em quais domínios os professores poderiam se concentrar
● O que os padrões ELD da WIDA dizem sobre os níveis atuais de proficiência dos alunos
● Como os professores podem montar o andaime usando o próximo nível
● Monitore o progresso do aluno comparando as pontuações atuais com as pontuações anteriores
● Decidir sobre os níveis de pessoal
● Use rubricas para entender as pontuações dos alunos nas avaliações da WIDA, analisar o desempenho dos 

alunos em sala de aula e planejar maneiras de apoiar o aprendizado de idiomas.



O que é o Teste de ACESSO?

ACCESS significa "Avaliação de Compreensão e Comunicação de Inglês Estado-a-Estado 
para Estudantes da Língua Inglesa". Avalia o desenvolvimento social e acadêmico da língua 
inglesa nos domínios da

LEITURA AUDIÇÃO

  

FALA      ESCRITURA 



Coisas importantes para saber
➢ Este é um teste de quatro domínios (parte) exigido pelo estado ficando 

sem tempo.
➢ Os administradores e professores da sala de aula sabem que tirarão seu 

filho da sala de aula por um curto período de tempo para fazer cada 
seção do teste.

➢ Este teste é muito importante para mostrar o progresso do seu filho e 
para nos ajudar a acompanhar o quão bem ele está aprendendo inglês.

➢ O ACCESS é concedido anualmente, geralmente entre o início de janeiro 
e a primeira semana de fevereiro. Em um ano típico, obtemos os 
resultados em maio/junho.



PONTUAÇÃO DE ACESSO

● Os alunos precisam de uma pontuação geral de 4,2 e uma 
pontuação de alfabetização de 3,9 para obter proficiência no 
idioma no teste ACCESS.

● Como em qualquer avaliação, as informações que coletamos 
dessa avaliação são muito úteis quando estamos planejando 
nossas instruções para seu filho.

● Você receberá pontuações em maio/junho se a avaliação não for 
prorrogada devido à pandemia ou agosto/setembro se a avaliação 
for prorrogada devido à pandemia



O que acontece quando meu filho obtém pelo menos 4,2 no 
geral e 3,9 em leitura?

 ● As pontuações do ACCESS são revisadas e analisadas. Seu filho 
pode ser recomendado para o que é conhecido como status FEL 
(Former English Learner).

● Você será notificado de que seu filho não receberá mais 
educação de inglês direta do professor de ELL.

● Os professores de ELL monitorarão o progresso de seu filho por 4 
anos após a determinação do FEL.



Amostra de Relatório de Pontuação do ACCESS

Logar em: 

https://wida.wisc.edu/sites/default/
files/resource/ACCESS-Sample-In
dividual-Score-Report-English.pdf

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-English.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-English.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-English.pdf


Os professores do ELL entrarão em contato 
com você através do Class Dojo (PAE e 

WMS) ou por e-mail para informá-lo sobre o 
cronograma de avaliação do ACCESS em 

suas respectivas escolas.

 



Se a necessidade continuar,
Cada escola implementará protocolos de segurança 
que incluem distanciamento social, lavagem das 
mãos, desinfecção das mãos e uso de máscaras.

 



Equipe ELL na PAE

Mrs. LaBonte
jlabonte@webster-schools.org

Mrs. Coutu 
mcoutu@webster-schools.org

Ms. Pasceri 
rpasceri@webster-schools.org 

Mrs. Parmley, Principal
rparmley@webster-schools.org

mailto:jlabonte@webster-schools.org
mailto:mcoutu@webster-schools.org
mailto:rpasceri@webster-schools.org
mailto:rparmley@webster-schools.org


Equipe ELL na Webster Middle School

Ms. Meleti
cmeleti@webster-schools.org

Mrs. Malone
pmalone@webster-schools.org

Ms. Peterson, Principal
hpeterson@webster-schools.org

mailto:cmeleti@webster-schools.org
mailto:hpeterson@webster-schools.org


Equipe ELL na Bartlett High School

Mr. Haley
jhaley@webster-schools.org

Mr. Thomas, Prinicpal
fthomas@webster-schools.org

mailto:fthomas@webster-schools.org


Você também pode entrar em contato com:

Dr. Mackay, Director of English Language Education
pmackay@webster-schools.org

Dr. Goguen, Superintendent
rgoguen@webster-schools.org

Ms. Nieves, Bilingual Family Liaison
mnieves@webster-schools.org

mailto:pmackay@webster-schools.org
mailto:rgoguen@webster-schools.org
mailto:mnieves@webster-schools.org


Entre em contato conosco com quaisquer dúvidas, 
preocupações ou ideias que você possa ter. 

Gostaríamos muito de ouvir de você, sua opinião é 
importante para nós.
   Correio eletrônico

   CLASS DOJO
    Telefone

Obrigado por tudo que você faz para nos apoiar no 
ensino de seu filho!


