APRENDIZES DE INGLÊS E AVALIAÇÕES ESTADUAIS
Informações para pais, famílias e membros da comunidade
As avaliações do estado de Connecticut medem o que os alunos sabem e podem fazer com base nos
Padrões de Currículo de Connecticut de língua inglesa/leitura, matemática e ciências. Eles ajudam a
garantir que todos os alunos de Connecticut recebam um ensino de alta qualidade.

Que avaliações estaduais padronizadas os aprendizes de inglês realizam?
Os alunos, incluindo os aprendizes de inglês, realizam as seguintes avaliações estaduais:
•

avaliações Smarter Balanced de língua inglesa/leitura e matemática do 3º ao 8º ano;

•

CMT (Prova de Habilidade de Connecticut) de ciências do 5º ao 8º ano;

•

CAPT (Prova de Desempenho Acadêmico de Connecticut) de ciências no 10º ano; e

•

SAT de Connecticut de leitura, escrita e língua e de matemática no 11º ano.

Quais são os apoios disponíveis para os aprendizes de inglês durante as avaliações estaduais?
Todos os aprendizes de inglês são elegíveis, conforme recomendado por um educador, para receber os
apoios indicados abaixo por avaliação.
Avaliações Smarter Balanced
(3º Ao 8º Ano)
Glossários de matemática em
diversas línguas
Instruções da prova traduzidas em
diversas línguas
Prova de matemática traduzida
para o espanhol
Prova de matemática lida em voz
alta em espanhol por um leitor
nativo da língua
Prova de matemática lida em voz
alta em inglês
Prova de língua inglesa/leitura lida
em voz alta em inglês, exceto pelos
trechos de leitura
Avaliações com provas sem limite
de tempo
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SAT de Connecticut Durante
o Período Escolar (11º Ano)

CMT/CAPT de Ciências
(5º, 8º e 10º Ano)

Ampliação de tempo*

Ampliação de tempo

Dicionário bilíngue*

Dicionário bilíngue

Instruções da prova traduzidas
em diversas línguas

Prova de ciências lida em
voz alta em inglês

Instruções da prova lidas em
voz alta por um leitor nativo
da língua

Instruções da prova lidas em
voz alta por um leitor nativo
da língua

* Se o aluno utilizar esse apoio,
seus resultados não serão
enviados às faculdades.

Para obter mais informações:
Converse com o professor ou diretor da escola.
Acesse o site do Departamento de Educação do Estado
de Connecticut:
www.ct.gov/sde/EnglishLearners
www.ct.gov/sde/StudentAssessment

O Departamento de Educação do Estado de Connecticut é um empregador
que aplica ações afirmativas e garante igualdade de oportunidades.
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