
Ensino Elementar Níveis 1 e 2 

Nível de 
Proficiência 

Nível 1 - Iniciante Nível 2 - Emergente Nível 3 – Em Desenvolvimento Nível 4 – Em Expansão Nível 5 - Avançado 

Fala Fala usando palavras 
e/ou frases simples 
para representar ideias. 
 
 
Usa linguagem 
memorizada em 
situações sociais 
comuns e disciplinas 
escolares. 
 
Usa vocabulário 
comum para as 
necessidades básicas. 
 
 
 
 

Fala usando frases e 
sentenças. 
 
Utiliza padrões gramaticais 
repetitivos básicos em 
situações sociais e assuntos 
de escola. Erros podem 
interferir com a 
comunicação. 
 
Usa vocabulário comum 
relacionado a matérias 
escolares. 

Fala usando sentenças longas e 
curtas, começa a adicionar detalhes 
a conversação. 
 
Começa a usar diferentes padrões 
gramaticais em situações sociais e 
assuntos de escola. Erros podem 
interferir com a comunicação. 
 
 
Começa a usar vocabulário do nível 
da série para falar sobre as 
matérias escolares. 
 
 
 

Fala com frases curtas e 
mais longas, usando uma 
linguagem complexa e 
detalhada. 
 
Utiliza diferentes padrões 
gramaticais em disciplinas 
escolares. Erros não 
interferem nas 
comunicações. 
 
Usa algum vocabulário do 
nível da sua serie 
relacionado com as 
matérias escolares. 

Fala de uma forma 
organizada, conectando 
ideias através de várias 
frases complexas. 
 
Utiliza diferentes 
padrões gramaticais 
que se aproximam do 
discurso de um 
estudante proficiente 
inglês. 
 
Usa vocabulário do 
nível da sua série em 
todas as disciplinas 
escolares. 

Audição  Compreende 
declarações individuais 
ou perguntas. 
 
Começa a entender 
palavras e expressões 
cotidianas, incluindo 
instruções com um 
único passo. 

Compreende discussões 
sociais simples, se 
fornecidos esclarecimentos. 
 
Compreende palavras e 
expressões cotidianas, 
expressões acadêmicas 
gerais e instruções de duas 
etapas. 

Compreende discussões 
acadêmicas simples, fornecidos 
alguns esclarecimentos. 
 
Compreende algumas palavras 
acadêmicas e expressões 
complexas, incluindo instruções 
compostas por várias etapas. 

Compreende algumas 
discussões acadêmicas 
mais longas com 
esclarecimentos mínimos. 
 
Compreende a maioria das 
palavras acadêmicas e 
expressões complexas, a 
fim de aprender novos 
conceitos. 
 

Compreende a maioria 
das discussões 
acadêmicas do nível da 
série. 
 
 
Compreende palavras 
acadêmicas e 
expressões complexas, 
a fim de aprender novos 
conceitos do nível da 
série. 
 
 
 

Leitura Reconhece e nomeia 
algumas letras e sons. 
 
Reconhece algumas 
palavras simples e 
algumas frases 
escritas. 
 

Reconhece, nomeia e 
produz a maioria das letras 
e sons. 
 
Lê palavras e frases escritas 
simples, incluindo algumas 
palavras de uso mais 
frequente (sight words). 

Começa a produzir os sons de 
palavras familiares através de 
regras fonéticas. 
 
Lê textos com padrões e palavras 
de uso frequente com auxílio de 
imagens e palavras com o fim de 
compreender o texto.  

Produz os sons de 
palavras familiares e 
algumas palavras 
desconhecidas utilizando 
padrões encontrados nas 
palavras. 
 
Lê textos diversos que 

Produz os sons da 
maioria das palavas 
desconhecidas. 
 
 
Lê textos do nível da 
série por um tempo 
prolongado. 



Demonstra 
compreensão de um 
texto através do 
sequenciamento de 
imagens. 

Demonstra certa 
compreensão de um texto a 
partir de imagens do texto e 
apoio do professor. 

Demonstra compreensão de um 
texto a partir de imagens do texto e 
apoio do professor. Responde 
perguntas simples sobre o texto. 

seguem um padrão e 
começa a ler por um tempo 
prolongado. 
 
 
Demonstra compreensão 
de um texto usando 
detalhes com o apoio do 
professor. Começa a fazer 
previsões e conexões com 
apoio do professor.  

Independentemente 
mostra compreensão de 
um texto, utilizando 
detalhes, respondendo 
a perguntas, fazendo 
previsões e conexões. 
Começa a inferir e 
resumir com o apoio do 
professor. 

Escrita Desenha e rotula uma 
imagem ou escreve 
palavras isoladas. 
 
 
Copia ou traceja letras 
e palavras. 
 
 
Usa palavras comuns. 

Escreve frases e começa a 
escrever sentenças simples. 
 
Utiliza estruturas 
gramaticais padronizadas 
para construir frases. 
 
Começa a usar mais 
vocabulário relacionado as 
disciplinas escolares. 

Escreve frases simples sobre um 
tema. 
 
Utiliza estruturas gramaticais 
simples. 
 
 
Usa vocabulário relacionada com 
diferentes temas e assuntos de 
escola. 

Escreve sentenças mais 
complexas a respeito de 
um tópico. 
 
Tenta usar estruturas 
gramaticais variadas. 
 
 
Utiliza uma variedade de 
vocabulário em todas as 
disciplinas escolares. 

Escreve sobre um 
tópico utilizando várias 
sentenças interligadas 
com nível próximo ao 
da série. 
 
Utiliza estruturas 
gramaticais variadas e 
mais complexas. 
 
Usa uma grande 
variedade de 
vocabulário do nível da 
série em todas as 
disciplinas escolares.  
 
 

 
 


