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Prêmio                                                         Critérios de elegibilidade para o Prêmio de biliteracia da Coalizão de Oportunidade de 
Linguagem – “LOC” e para o Selo do Estado   

(State SEAL and Language Opportunity Coalition (LOC) Biliteracy Award) 

 
5ª série: 

Prêmio de 
Participação 
Bilingue LOC  
(LOC Biliteracy 
Participation 
Award)  

O Prêmio de Participação Bilíngue LOC reconhece o desenvolvimento da biliteracia paralelamente à trajetória de aprendizagem de 
linguagem do estudante para os alunos que estiverem completando a 5ª série. Os estudantes devem: 

● demonstrar pelo menos um nível 3 (ou acima) em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP”. 
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 1 hora de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo adulto que estiver 

supervisionando o estudante. 

Prêmio de 
Desempenho 
Bilíngue LOC 
(LOC Biliteracy 
Attainment 
Award) 

O Prêmio de Desempenho Bilíngue LOC reconhece o desenvolvimento da biliteracia paralelamente à trajetória de aprendizagem de 
linguagem do estudante para os alunos que estiverem completando a 5ª série. Os estudantes devem: 

● demonstrar pelo menos um nível 4 em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP”. 
● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de no mínimo 455 nos testes Next Generation ELA MCAS ELA e/ou WIDA 

ACCESS: ELD Nível 3,5. 
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 1 hora de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo adulto que estiver 

supervisionando o estudante. 

Prêmio de 
Conquista 
Bilíngue LOC 
(LOC Biliteracy 
Achievement 
Award) 

O Prêmio de Conquista Bilíngue LOC reconhece o desenvolvimento da biliteracia paralelamente à trajetória de aprendizagem de linguagem 
do estudante para os alunos que estiverem completando a 5ª série. Os estudantes devem: 

● demonstrar pelo menos um nível 5 (ou acima) em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP”. 
● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de no mínimo 472 nos testes Next Generation ELA MCAS ELA e/ou WIDA 

ACCESS: ELD Nível 4,2 
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 1 hora de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo adulto que estiver 

supervisionando o estudante. 

 
 



8ª série:  

Prêmio de 
Desempenho 
Bilíngue LOC 
(LOC Biliteracy 
Attainment 
Award) 

O Prêmio de Desempenho Bilíngue LOC reconhece o desenvolvimento da biliteracia paralelamente à trajetória de aprendizagem de 
linguagem do estudante para os alunos que estiverem completando a 8ª série. Os estudantes devem: 
 

● demonstrar pelo menos um nível 4 em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP”. 
● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de no mínimo 455 no Next Generation ELA MCAS ELA e/ou WIDA ACCESS: ELD 

Nível 3,5. 
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 2 horas de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo adulto que estiver 

supervisionando o estudante. 

Prêmio de 
Conquista 
Bilíngue LOC 
(LOC Biliteracy 
Achievement 
Award) 

O Prêmio de Conquista Bilíngue LOC reconhece o desenvolvimento da biliteracia paralelamente à trajetória de aprendizagem de linguagem 
do estudante para os alunos que estiverem completando a 8ª série. Os estudantes devem: 
 

● demonstrar pelo menos um nível 5 (ou acima) em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP”. 
● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de 471 no MCAS ELA e/ou WIDA ACCESS: ELD Nível 4,2. 
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 2 horas de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo adulto que estiver 

supervisionando o estudante. 

 
12ª série 

Prêmio de 
Conquista 
Bilíngue LOC 
(LOC 
Biliteracy 
Achievement 
Award) 

O Prêmio de Conquista Bilíngue LOC reconhece o desenvolvimento da biliteracia paralelamente à trajetória de aprendizagem de linguagem 
do estudante para os alunos que estiverem completando a 12ª série. Os estudantes devem: 
 

● demonstrar pelo menos um nível 5 (ou acima) em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP”. 
● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de no mínimo 240 no MCAS ELA e/ou WIDA ACCESS: ELD Nível 4,2 
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 3 horas de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo adulto que estiver 

supervisionando o estudante. 

Selo do 
Estado em 
Biliteracia 
(State Seal of 
Biliteracy) 

O Selo do Estado em Biliteracia reconhece as habilidades de biliteracia para estudantes que estiverem completando a 12ª série. Os 
estudantes devem: 

● demonstrar pelo menos nível 6 em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP” ou uma pontuação de 4 no exame (na 
linguagem parceira) de Cursos Avançados (Advanced Placement).  

● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de no mínimo 240 no Legacy MCAS ELA ou Nível 4,2 em geral e Nível 3,9 de 
pontuação composta em literacia no teste WIDA ACCESS para aprendizes de inglês. 



● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 3 horas de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo supervisor. 

Selo do 
Estado em 
Biliteracia 
com Distinção 
(State Seal of 
Biliteracy with 
Distinction) 

O Selo do Estado em Biliteracia com Distinção reconhece as habilidades de biliteracia para estudantes que estiverem completando a 12ª 
série. Os estudantes devem: 
 

● demonstrar pelo menos um nível 7 em uma linguagem diferente do inglês no teste “STAMP” ou uma pontuação de 5 no exame (na 
linguagem parceira) de Cursos Avançados (Advanced Placement).  

● obter pelo menos uma pontuação de qualificação de no mínimo 260 no Legacy MCAS ELA.  
● escrever uma sentença original em inglês e na linguagem parceira. 
● completar 3 horas de serviço comunitário. Um registro das horas precisará ser preenchido e assinado pelo supervisor. 

 
 


