INFORMAÇÕES SOBRE CELLA NA FLÓRIDA PARA OS PAIS
O QUE É CELLA?

CELLA - Comprehensive English Language Learning
Assessment (Avaliação geral sobre o Aprendizado da Língua
Inglesa) é um teste para estudantes da Flórida classificados
como ELLs - English Language Learners (Estudantes da Língua
Inglesa). O CELLA avalia o progresso dos alunos nas áreas de
compreensão auditiva, conversação, leitura e escrita em inglês.

CELLA POSSUI QUATRO (4) NÍVEIS:
Nível A para jardim de infância à 2ª série,
Nível B para 3ª à 5ª série,
Nível C para 6ª à 8ª série, e
Nível D para 9ª à 12ª série.

COM QUE FREQÜÊNCIA OS ELLS PRECISAM
FAZER O CELLA?
Os alunos classificados como ELL precisam fazer o teste CELLA
uma vez ao ano até classificarem-se como fluentes em inglês.

COMO É A AVALIAÇÃO ADMINISTRADA?

Alunos no jardim de infância fazem o teste em quatro seções,
pessoalmente com um professor. Alunos na 1ª à 12ª série
fazem a seção de conversação pessoalmente com um professor
e as seções de compreensão auditiva, leitura e escrita são
administradas em grupo.

COMO SÃO UTILIZADOS OS RESULTADOS
DO CELLA?

Resultados do CELLA
• oferecem aos professores e aos pais informações sobre o
progresso do aluno no aprendizado da língua inglesa. O
professor utiliza essas informações para decidir quando o
aluno está pronto para sair do programa ESOL – English
for Speakers of Other Languages (Inglês para Pessoas que
Falam Outros Idiomas).
• proporcionam informações sobre como as escolas e os
distritos escolares estão satisfazendo as necessidades dos
alunos ELL.
• oferecem às autoridades de educação e ao público
informações sobre o nível do inglês dos alunos ELL e seu
progresso a cada ano escolar.

DICAS PARA PREPARAR SEU FILHO PARA O
CELLA
Seu filho aprende inglês todos os dias. Abaixo encontram-se
algumas dicas de como ajudar seu filho a aprender mais e como
prepará-lo para o dia do teste.

DICAS PARA O DIA-A-DIA

1. Certifique-se de que seu filho não falte às aulas. Quanto
mais tempo seu filho passar na escola, maior são suas
chances de obter um bom resultado nos testes.
2. Encoraje seu filho a estudar inglês e todas as outras
matérias que ele está aprendendo na escola. O aluno que
tem o a apoio da família aprenderá mais e obterá melhor
resultado nos testes.
3. Encoraje seu filho a ter uma alimentação saudável. Uma
criança bem alimentada que se sente bem fisicamente está
preparada para se esforçar e aprender na escola.
4. Certifique-se de que seu filho faça o dever de casa
todas as noites. O dever de casa proporciona apoio ao
aprendizado em sala de aula e oferece a seu filho uma
oportunidade extra de praticar a língua inglesa.
5. Encoraje seu filho a falar, ler e escrever no idioma
tradicional de sua família. As habilidades necessárias para
o desenvolvimento em um idioma serão transferidas para
o outro idioma, resultando em maior compreensão e êxito
acadêmico na língua inglesa.
6. Reúna-se regularmente com o professor de seu filho para
conversar sobre seu progresso. Os pais e os professores
devem trabalhar juntos para ajudar o aluno.
7. Certifique-se de que seu filho esteja bem descansado todos
os dias. Crianças cansadas têm dificuldade de prestar
atenção em sala de aula e normalmente não obtêm bons
resultados nos testes.

DICAS PARA O DIA DO TESTE

1. Certifique-se de que seu filho esteja bem descansado e
tenha um bom café da manhã.
2. Certifique-se de que seu filho vista roupas confortáveis e
não chegue atrasado na escola.
3. Se seu filho usa óculos ou aparelho de audição, certifiquese de que ele esteja usando no dia do teste.
4. Se seu filho precisa de algum tipo de acomodação para
o teste (por exemplo, uma versão do teste com letras
maiores), certifique-se de que tais acomodações sejam
recebidas.
5. E por fim, encoraje seu filho a relaxar. Colocar ênfase
demais nas notas dos testes poderá deixá-lo nervoso, o
que irá tornar mais difícil para ele dar o melhor de si no
teste.

Caso você tenha outras perguntas relacionadas ao CELLA, entre em contato com a escola de seu filho.
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