
Caros pais/encarregados de educação:

Serve a presente para o(a) informar que todos os estudantes de Massachusetts têm de cumprir os
padrões descritos no formulário em anexo, para além de cumprirem todos os requisitos locais de
conclusão do ensino secundário, para poderem obter um diploma do ensino secundário.

O seu filho ou filha ainda não cumpriu os seguintes requisitos para concluir o ensino secundário:
_______________________________________________________________________

A próxima época de testes MCAS é:
_______________________________________________________________________

Os alunos têm o direito de participar nos testes o número de vezes que necessitarem, durante o
ensino secundário e posteriormente. Aconselho fortemente todos os alunos que ainda não tenham
atingido os padrões estaduais para conclusão do ensino secundário a participar na próxima época
de testes. Se o seu filho ou filha não realizar a época de testes dos Requisitos da Determinação de
Competência, isto pode afectar a sua capacidade de concluir o ensino secundário a par da sua
classe. Se o seu filho ou filha decidir não se beneficiar desta oportunidade, preencha e assine o
Formulário de Não Participação no MCAS em anexo, e devolva-mo.

Gostaria igualmente de informá-lo(a) que a nossa escola criou programas de apoio académico
para ajudar a preparar os alunos para os testes. Poderá encontrar informações sobre estes
programas em ______________________.

Em acréscimo, gostaria de informá-lo(a) que os alunos podem igualmente cumprir os requisitos
estaduais de avaliação através do processo de Recurso do MCAS (MCAS Performance Appeals),
que foi concebido para permitir aos alunos demonstrar, através do trabalho realizado durante o
curso, que cumprem ou excedem os padrões de aprovação, ainda que não o tenham conseguido
demonstrar através dos testes MCAS.

Se tiver quaisquer questões sobre as épocas de teste ou outras opções, contacte o departamento
de orientação da escola ou o meu gabinete. Seguem-se os nossos contactos:

 Nome para contacto e cargo:________________________________________________
 Telefone: _______________________________________________________________
 E-mail: _________________________________________________________________

Acredito que trabalhando em conjunto poderemos ajudar os alunos a alcançar o sucesso.
Obrigado(a) pela sua cooperação.

Com os melhores cumprimentos,

______________________
Director(a) da Escola


