
Escolas Públicas de Martha’s Vineyard  
Pesquisa sobre idioma residencial  

 
Nome do aluno: ___________________________________  Data: _____________________ 

Data de nascimento: __________________________ 

Os regulamentos do Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts estabelecem que 
todas as escolas determinem o(s) idioma(s) falado(s) na residência de cada aluno para que possam ser 
identificadas as suas necessidades linguísticas específicas. Esta informação é essencial para que as escolas 
possam fornecer instrução substancial para todos os alunos. Caso um idioma além do inglês seja falado na 
residência do aluno, o distrito estabelece que seja realizada uma avaliação mais detalhada do seu filho. 
Asseguramos a todos que toda a informação fornecida é confidencial e só será utilizada para nos auxiliar a 
fornecer a cada aluno um programa educacional mais apropriado. Contamos com a sua colaboração para que 
cumpramos com este requerimento respondendo às perguntas abaixo. Agradecemos a sua colaboração!  

*Caso uma, ou mais, de suas respostas indique que a criança fala outro idioma além do inglês, a criança será 
testada quanto ao seu nível de proficiência em inglês. Este teste indica o nível atual de proficiência em inglês do 
aluno.  
 
1. Qual(Quais) o(s) idioma(s) nativo(s) dos pais? (Assinale uma opção)   
_____________________  (mãe/pai/responsável) ____________________  (mãe/pai/responsável) 
 
2. Qual foi o primeiro idioma que o seu filho aprendeu a falar?_________________________________________ 

 

3. Qual o idioma que você mais utiliza quando está falando com o seu filho? _____________________________ 

 

4. Qual o idioma que o seu filho mais utiliza p/ falar com você em casa? _________________________________ 

 

5. Qual o idioma que o seu filho mais utiliza para falar com os demais em casa? __________________________ 

 

6. Qual o idioma que o seu filho mais utiliza para falar com os amigos?__________________________________ 

 

7. Quais os idiomas que o seu filho utiliza para ler? _________________________________________________ 

 

8. Quais os idiomas que o seu filho utiliza para escrever? ____________________________________________ 

 

9. Com que idade o seu filho começou a frequentar a escola?_________________________________________ 

 

10. Seu filho continuou a frequentar a escola desde esse período?        SIM   NÃO 

 

11. Favor enviar os avisos por escrito nos seguintes idiomas (Assinale uma opção): 

 INGLÊS  PORTUGUÊS         ESPANHOL                  OUTRO: ______________ 

 

12. Você gostaria de ter um intérprete presente durante as reuniões da escola?    SIM  NÃO 

 

 

__________________________________________________  _________________ 

Assinatura do pai/mãe/responsável       Data 
Janeiro de 2014 


