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INTRO-
DUÇÃORhode Island tem 23.931 alunos multilíngues 

(multilingual learners, MLLs) atuais e antigos1 
que, coletivamente, falam mais de 100 línguas. 
Constituem 16% da população estudantil de 
Rhode Island. Todos os educadores2 de Rhode 
Island têm como tarefa providenciar um ensino 
de alta qualidade para os MLLs terem sucesso 
na aprendizagem do inglês e dos conteúdos 
do ano frequentado e terminarem o secundário 
preparados para a faculdade, a carreira e a vida. 
Os MLLs têm de ser apoiados diariamente, em 
todas as aulas, com um ensino que aposte nos 
seus recursos culturais e linguísticos, que os 
envolva no ensino e discurso académicos rigoro-
sos, que integre línguas e conteúdos académicos 
e que forneça avaliação e feedback contínuos. 

1 Todos os dados são baseados nas matrículas de escolas públicas do RI no 
final do ano letivo 2018-2019.
2 "Educadores” é usado amplamente para se referir a professores, 
administradores e outros funcionários da escola que moldam as experiências 
educacionais dos MLLs
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Para guiar as mudanças nas práticas educativas 
necessárias ao bom aproveitamento escolar dos MLLs, a 
Equipa de Planeamento do Departamento de Educação 
de Rhode Island (Rhode Island Department of Education, 
RIDE) recrutou indivíduos de agências de ensino, univer-
sidades e organizações comunitárias locais bem como 
de gabinetes do RIDE e do Distrito de Escolas Públicas 
de Providence (Providence Public School District, PPSD) 
para formar os grupos de trabalho. Esses grupos de 
trabalho criaram o Modelo para o Sucesso dos MLLs. O 
Modelo especifica as práticas sistémicas necessárias ao 

sucesso dos MLLs e constitui o enquadramento subja-
cente da política do Plano Estratégico para o Sucesso dos 
MLLs.

O Modelo inclui uma visão para MLLs e um conjunto 
de princípios interrelacionados que visam reforçar as 
políticas, os programas e as práticas educativas para 
todos os MLLs. A visão capta as aspirações expressas 
dos nossos MLLs, das famílias, dos educadores e dos 
membros da comunidade.

Figure 1. Características-chave dos MLLs de sucesso
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Esta visão requer oportunidades de enriqueci-
mento e ensino baseado na evidência para os 
MLLs em linha com padrões do ano frequentado 
que os prepare para a faculdade.

Os Princípios de Rhode Island para o Sucesso 
dos MLLs determinam os recursos necessários 
à concretização desta visão. Os princípios visam 
consolidar a melhoria sistémica de políticas, 
regulamentos, diretrizes, serviços, e apoios a 
nível estadual, distrital, escolar e na sala de aula. 

A aplicação destes cinco princípios dinâmicos, 
interrelacionados e interdependentes requer 
responsabilidade partilhada. Os educadores a 
todos os níveis do sistema de escolarização têm 
de trabalhar para desenvolver as capacidades 
académicas e linguísticas dos MLLs em ambi-
entes que respeitem, valorizem e apoiem as suas 
línguas e culturas. desarrollar las capacidades 
académicas y lingüísticas de los MLL dentro 
de un entorno que respete, valore y apoye sus 
lenguas y culturas. 
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SVISÃOTodos os alunos multilíngues do estado de 

Rhode Island são capacitados com oportuni-

dades de ensino de alta qualidade, incluindo o 

ensino multilíngue, que alavanquem nos seus 

recursos culturais e linguísticos, que promovem 

a preparação para a faculdade e a carreira, 

e que os preparem para prosperarem social, 

política e economicamente, tanto no nosso 

estado como globalmente.



Princípio 1:  
Um sistema orientado para os 
recursos culturais acolhe expeta-
tivas e abordagens que valorizem, 
respeitem e apoiem as línguas e as 
culturas dos MLLs

Princípio 2:  
Um sistema de ensino de alta qual-
idade (incluindo currículo, ensino, 
avaliações e aprendizagem profis-
sional) dá acesso a oportunidades 

de aprendizagem alinhadas com 
padrões rigorosos e capacita os 
estudantes.

Princípio 3:  
Um sistema centrado na família e 
na comunidade maximiza todos os 
recursos culturais a nível da família, 
comunidades e escolas, para que 
os MLLs realizarem o seu potencial 
máximo.

Princípio 4:  
Um sistema alicerçado em dados 
e investigação responsabiliza 
todos os educadores pelo reforço 
contínuo do ensino dos MLLs.

Princípio 5:  
Um sistema coerente e ágil alinha 
políticas, recursos e práticas para 
aumentar o aproveitamento escolar 
dos MLLs.
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Princípios para o Sucesso dos MLLs 
de Rhode Island
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Princípio 1. Um sistema orientado para os 
recursos culturais que acolhe expetativas 
e abordagens que valorizem, respeitem e 
apoiem as línguas e as culturas dos MLL

• Alavanca nas línguas dos estudantes faladas em 
casa, nos seus conhecimentos e recursos culturais, 
para criar uma ponte entre conhecimentos antigos 
e novos e para tornar o conteúdo relevante e 
compreensível. 

• Apoia a biliteracia e o desenvolvimento multilíngue 
através de percursos e experiências multilíngues 
do pré-escolar ao secundário. 

• Fornece apoios e serviços intencionais e direcio-
nados em inglês e nas línguas faladas em casa, 
para dar resposta às diferentes necessidades dos 
grupos de estudantes MLL.

• Cria estruturas e processos que envolvam os 
conhecimentos, as culturas e as línguas dos 
estudantes MLL em todas as oportunidades e 
contextos educativos.

• Consolida a compreensão de todos os educa-
dores (incluindo professores em sala de aula, 
educadores especiais, paraprofissionais, 
professores de MLL e administradores escolares 
e distritais) acerca da relação entre o desenvolvi-
mento da primeira língua e o desenvolvimento 
da segunda, terceira ou quarta língua, e aumenta 
a sua capacidade de implementar abordagens 
orientadas para os recursos, no ensino e na 
aprendizagem. 

Princípio 2. Um sistema de ensino de alta 
qualidade (incluindo currículo, ensino, 
materiais, avaliações e aprendizagem 
profissional) que dá acesso a opor-
tunidades de aprendizagem alinhadas 
com padrões rigorosos e capacita os 
estudantes

• Desenvolve literacia, línguas e conhecimentos de 
conteúdos alinhados com padrões exigentes do 
ano frequentado, simultaneamente.

• Requer o ensino diário explícito relativamente à 
língua académica e oral, assim como desenvolvi-
mento da literacia disciplinar.

• Envolve os MLLs no discurso académico susten-
tado, intencional e produtivo, usando estruturas 
de aprendizagem colaborativa.

• Fornece uma variedade de estruturas de colab-
oração alicerçadas em dados, apoios e pontos 
de acesso para desenvolvimento de línguas e 
conteúdos fundamentais, para dar resposta às 
diferentes necessidades dos MLLs, incluindo 
estratégias e apoios de intervenção dirigidos a 
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MLLs com aptidões diferentes, do pré-escolar ao 
secundário.

• Fornece feedback contínuo aos MLLs sobre a 
evolução da proficiência linguística e do conheci-
mento dos conteúdos, usando avaliação formativa 
em inglês e nas línguas faladas em casa.

• Constrói conhecimentos e a capacidade de todos 
os educadores implementarem práticas eficazes 
baseadas na evidência, para promover o ensino 
bem-sucedido dos MLLs.

• Reforçar o conhecimento e as competências 
de todos os educadores para implementar uma 
avaliação formativa para orientar o ensino e usar, 
interpretar e aplicar todos os resultados da aval-
iação relativamente aos MLLs. 

Princípio 3. Um sistema centrado na 
família e na comunidade que maximiza 
todos os recursos culturais a nível da 
família, comunidades e escolas, para 
que os MLLs realizarem o seu potencial 
máximo

• Alavanca nos conhecimentos, nos recursos 
culturais e linguísticos das famílias de MLLs para 
construir comunidades de aprendizagem fortes.

• Cria estruturas e oportunidades de desenvolvi-
mento de capacidades para consolidar parcerias 
entre famílias, comunidades e escolas que 
defendam os interesses dos MLLs, concebam 
um ensino equitativo e consolidem tomadas 
de decisões que aumentem o aproveitamento 
escolar dos estudantes.

• Concebe e implementa em colaboração com 
famílias, comunidades e escolas, soluções para 

desafios identificados relativamente ao aproveita-
mento escolar dos alunos.

• Co-constrói, com famílias, ferramentas de comu-
nicação e recursos divulgados em línguas repre-
sentativas, usando diversas modalidades, para 
promover a tomada de conhecimento de recursos 
existentes nas escolas e nas comunidades e 
aumentar a utilização de recursos alinhados que 
apoiem o seu bem-estar, participação e tomada 
de decisões.

• Desenvolve educadores qualificados para esta-
belecer parcerias respeitadoras com famílias de 
MLLs e defender os interesses dos MLLs no que 
respeita a serviços e ensino de alta qualidade.

Princípio 4. Um sistema alicerçado em 
dados e investigação que responsabi-
liza todos os educadores pelo reforço 
contínuo do ensino dos MLLs

• Requer que todos os professores e líderes partilhem 
e assumam a responsabilidade do ensino dos MLLs.

• Dispõe de enquadramentos, serviços e políticas de 
ensino dirigidos aos MLLs, assentes na igualdade. 

• Disponibiliza tempo e estruturas para desenvolver 
a capacidade de utilização da investigação e dos 
dados. 

• Assegura e financia aprendizagem profissional 
baseada na evidência, sustentada e direcionada de 
MLLs para todos os educadores e líderes dentro dos 
sistemas e entre eles.

• Utiliza protocolos de observação em sala de aula 
alinhados com princípios de ensino de alta quali-
dade de MLLs em caminhadas de aprendizagem3 
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regulares para monitorizar a implementação e 
melhorar a prática.

• Envolve educadores em auditorias de igualdade4  

a práticas, programas, políticas e tomadas de 
decisão a nível de sistemas.

• Assegura avaliações válidas e fiáveis e implementa 
sistemas de monitorização cultural e linguistica-
mente apropriados. 

• Foca-se nos educadores acelerarem o progresso 
dos MLLs, através de processos que usam 
dados quantitativos e qualitativos para orientar a 

melhoria contínua de práticas e serviços. 

Princípio 5. Um sistema coerente e ágil 
que alinhe políticas, recursos e práticas 
para aumentar o aproveitamento escolar 
dos MLLs

• Define serviços educativos nucleares não nego-
ciáveis e baseados na evidência que têm de ser 
prestados em cada nível do sistema, bem como 
áreas onde exista flexibilidade na prestação dos 
serviços

• Assegura e atribui recursos humanos e fiscais para 
apoiarem o ensino nuclear de alta qualidade que 
visa dar resposta às necessidades diversificadas 
dos MLLs, incluindo oportunidades de apren-
dizagem profissional para todos os professores e 
administradores.

• Concebe e implementa ensino de alta qualidade, 
diretrizes, serviços e apoios alargados feitos à 

medida das diferentes necessidades sociais, 
emocionais e académicas e metas educativas dos 
MLLs.

• Cria e adota políticas relativas a serviços educativos 
e de orientação de preparação para a faculdade ou 
carreira, com vista a aumentar o acesso e o sucesso 
dos MLLs. 

• Estrutura colaborações regulares dentro e entre 
sistemas para aumentar e manter a implemen-
tação produtiva e eficaz de políticas, serviços, 
práticas e planos.

Os Princípios para o Sucesso dos MLLs de Rhode Island 
serão o guia para a melhoria contínua dos MLLs a todos 
os níveis do sistema educativo. A implementação destes 
cinco princípios reforçará nossa capacidade de apoiar as 
aspirações de pais e estudantes e ajudar os estudantes 
MLL a cumprir objetivos ambiciosos. O estado de Rhode 
Island e os seus distritos e escolas usarão estes princípios 
como base para a tomada de decisões quando analisarem 
ou conceberem políticas, programas e práticas a nível do 
sistema

Os passos específicos para a implementação do Modelo 
estão descritas no Plano Estratégico para o Sucesso dos MLLs 
de Rhode Island. O Plano Estratégico inclui os objetivos, as 
estratégias de grande alavancagem e os passos a dar para 
o cumprimento desses objetivos, assim como os resultados 
visados para os estudantes, que demonstrarão o sucesso dos 

MLLs.

3Uma caminhada de aprendizagem é uma curta visita à sala de aula que permite aos educadores refletir sobre a aprendizagem dos alunos.
4Uma auditoria de igualdade é processo para examinar dados e políticas do programa para garantir que todos os alunos tenham acesso a oportunidades educacio-
nais de qualidade, independentemente de raça, idioma, status socioeconômico, habilidade ou outras identidades.
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RESPONSA- 
Uma equipa empenhada, diversificada e 

talentosa constituída por educadores e 

membros de agências de ensino, universi-

dades e organizações comunitárias locais 

contribuiu para os grupos de trabalho do 

Modelo para o Sucesso dos MLLs. Estes 

indivíduos articularam as esperanças, 

preocupações e aspirações da comunidade 

de Rhode Island. Os grupos de trabalhos 

focaram-se na investigação, analisaram 

dados relacionados com os MLLs de 

Rhode Island e desenvolveram o Modelo, 

para fornecer um enquadramento para a 

mudança. Os distritos e as comunidades 

escolares têm agora a responsabilidade 

de desenvolver os seus próprios planos 

estratégicos em linha com o Modelo para o 

Sucesso dos MLLs de Rhode Island.

BILI- 
DADE 
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