
6 coisas a saber sobre proficiência em língua inglesa  
 

O que é Proficiência em língua inglesa (ELP)? 
O Maine define a proficiência em língua inglesa (ELP) como competência suficiente em inglês 

para avaliar significativamente o currículo. Este indicador de sucesso escolar concentra-se nos 

alunos de inglês e mede o progresso que fazem para a proficiência em inglês em cada ano 

lectivo. 

Quem são os alunos de inglês? 
Os alunos de inglês são estudantes que têm uma língua principal ou materna diferente do inglês 

e que estão em processo de aprendizagem do inglês. Aproximadamente 3% dos alunos do Maine 

são alunos de inglês e as suas escolas ajudam-nos a aprender inglês para serem bem sucedidos 

academicamente.  

Qual é a origem dos dados? 
Os alunos de inglês são geridos pelo ACCESS for ELLs, uma avaliação que mede a capacidade do 

aluno ouvir, falar, ler e escrever em inglês.  

Qual é o objectivo do Maine para o sucesso no ELP? 
Uma classificação geral do aluno em ACCESS for ELLs vai desde 1.0-6.0. No Maine, a 

proficiência em inglês é definida como nível 4.5, pelo que o progresso no indicador de 

proficiência em inglês mede o progresso que um aluno faz todos os anos para atingir o nível 4.5. 

O progresso médio em direcção ao objectivo anual de um aluno encontra-se entre 80% e 95%. 

Porque está o Maine a acompanhar o ELP? 
A lei federal Every Student Succeeds Act (ESSA) exige que cada estado tenha um sistema de 

responsabilização que inclua a proficiência da língua inglesa como um indicador do progresso e 

do sucesso da escola. 

Como será o boletim escolar? 
As escolas que têm dez ou mais alunos que são alunos de inglês receberão um progresso na 

medição de ELP no Boletim, que reflectirá o progresso médio anual que todos os alunos de 

inglês da escola obtiveram. 

 

 

 


