Nome:
SASID:
_____________________________

Ciência e Tecnologia/Engenharia

Ano de escolaridade:  
Primavera de 2021
_____________________________

Pontuação do seu educando:
Nível de aptidão:

A linha tracejada abaixo indica a distribuição das pontuações prováveis que o seu educando poderia obter se fizesse os testes diversas vezes.
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440
470
500

Corresponde às
expectativas
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expectativas

Ano de
Pontuação
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Distrito

Distrito:

SASID:
Data de nascimento:

Escola:
Ano de escolaridade:

Não corresponde às
expectativas

440

Corresponde parcialmente
às expectativas
470
500

Um estudante com um
desempenho deste nível não
correspondeu às expectativas
deste nível da disciplina.

Pontuação média

Escola

Nome:

Este relatório indica os resultados do seu educando nos testes do Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts
(MCAS) da primavera de 2021. O relatório apresenta a pontuação (entre 440 e 560) e o nível de aptidão associado para
cada teste efetuado pelo seu educando na primavera de 2021. Consulte o gráfico abaixo para obter uma descrição de
cada nível de aptidão.

Qual foi o desempenho do meu educando em
comparação com o dos estudantes da mesma
escola, distrito e estado?
Seu educando

Relatório para pais/encarregados
de educação
MCAS, Primavera de 2021

Estado

Um estudante com um
desempenho deste nível
correspondeu parcialmente
às expectativas deste nível
da disciplina.

Corresponde às
expectativas

Um estudante com um
desempenho deste nível
correspondeu parcialmente
às expectativas deste nível
da disciplina.

530

Excede as
expectativas

560

Um estudante com um
desempenho deste nível
correspondeu parcialmente
às expectativas deste nível
da disciplina.

NOTA: Devido às interrupções no ensino e na aprendizagem no ano letivo de 2020-2021, há diferenças
significativas nos testes MCAS e nos resultados do relatório do seu educando deste ano em comparação com
os testes MCAS de anos anteriores.

2021
2019
As perguntas abaixo podem ajudar a falar com seu educando e com o professor do mesmo sobre os
conteúdos lecionados atualmente nas aulas de Ciência e Tecnologia/Engenharia. O Guia Familiar completo
para o ano de escolaridade do seu educando está disponível em www.doe.mass.edu/highstandards e contém
informações sobre aquilo que se espera que o seu educando aprenda até ao final do ano letivo.

O tempo dedicado ao teste foi reduzido para ajudar as escolas a adaptarem-se a diferentes horários de
aprendizagem.
Os estudantes fizeram metade de um teste normal para cada disciplina. Alguns estudantes participaram na
Sessão 1 do teste e outros na Sessão 2.
Os estudantes em ensino remoto fizeram os testes num computador, em casa.

As informações relativas à aptidão do seu educando presentes neste relatório devem ser
analisadas juntamente com outras avaliações, como os testes escolares e o trabalho em
sala de aula, sempre que possível.
PERGUNTAS QUE PODE FAZER

AO SEU EDUCANDO:




TÓPICOS QUE PODE
DISCUTIR COM

O PROFESSOR DO SEU
EDUCANDO:




Além dos resultados do seu educando, o relatório também apresenta o desempenho dos estudantes da escola e
do estado do seu educando, as alterações na aptidão ao longo do tempo e uma comparação entre o progresso
académico ou crescimento do seu educando e o dos restantes estudantes.

Em 2021, as taxas de participação variaram mais nas escolas e distritos do que nos anos anteriores. Se a taxa
de participação da escola ou distrito do seu educando este ano tiver sido inferior à dos anos anteriores, tenha
em conta que os resultados da escola e/ou do distrito poderiam ter sido diferentes com a participação de
mais estudantes. Estão disponíveis informações sobre as taxas de participação das escolas e distritos em
profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.aspx.

A parte inferior de cada página tem informações concebidas especificamente para as famílias apoiarem a
aprendizagem dos seus educandos no respetivo ano de escolaridade atual. Consulte o link para ver os Guias
Familiares e analisar as expectativas de conhecimentos e competências específicas para o ano de escolaridade
do seu educando para o ano letivo de 2021-2022.
Considere reunir-se com o diretor, orientador ou professor do seu educando para discutir as áreas em que poderão
ser necessárias melhorias e/ou formas de manter o seu educando interessado e com um elevado desempenho.
PORTUGUESE 3-8 NEXTGEN

PORTUGUESE 3-8 NEXTGEN

Nome:
SASID:
_________________________________________

Inglês

Ano de escolaridade:  
Primavera de 2021
________________________________________

Nome:
SASID:
_________________________________________________

Pontuação do seu educando:

Nível de aptidão:

A linha tracejada abaixo indica a distribuição das pontuações prováveis que o seu educando poderia obter se fizesse os testes diversas vezes.
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500
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Distrito

530

Excede as
expectativas

560

O percentil de crescimento académico do estudante (1-99)
compara o progresso do seu educando com o progresso de
outros estudantes com pontuações semelhantes em testes
MCAS anteriores na mesma escola, distrito e estado.

Pontuação média

Escola

Corresponde às
expectativas

Percentis de crescimento académico do
estudante em 2021

Qual foi o desempenho do meu educando em
comparação com o dos estudantes da mesma
escola, distrito e estado?
Ano de
Pontuação
escolaridade

_______________________________________________

Pontuação do seu educando:

Nível de aptidão:

Seu educando

Matemática

Ano de escolaridade:  
Primavera de 2021

Estado

Crescimento inferior

Seu educando

2021

Crescimento superior

A linha tracejada abaixo indica a distribuição das pontuações prováveis que o seu educando poderia obter se fizesse os testes diversas vezes.
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AO SEU EDUCANDO:
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PERGUNTAS QUE PODE FAZER

AO SEU EDUCANDO:






3.º A 8.º ANOS DE INGLÊS NEXTGEN
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As perguntas abaixo podem ajudar a falar com seu educando e com o professor do mesmo sobre os
conteúdos lecionados atualmente nas aulas de Matemática. O Guia Familiar completo para o ano de
escolaridade do seu educando está disponível em www.doe.mass.edu/highstandards e contém informações
sobre aquilo que se espera que o seu educando aprenda até ao final do ano letivo.

As perguntas abaixo podem ajudar a falar com seu educando e com o professor do mesmo sobre os
conteúdos lecionados atualmente nas aulas de Inglês. O Guia Familiar completo para o ano de escolaridade
do seu educando está disponível em www.doe.mass.edu/highstandards e contém informações sobre aquilo
que se espera que o seu educando aprenda até ao final do ano letivo.

PERGUNTAS QUE PODE FAZER

Crescimento superior

Escola

2019

Distrito
1

560

O percentil de crescimento académico do estudante (1-99)
compara o progresso do seu educando com o progresso de
outros estudantes com pontuações semelhantes em testes
MCAS anteriores.
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Qual foi o desempenho do meu educando em
comparação com o dos estudantes da mesma
escola, distrito e estado?
Seu educando

Corresponde às
expectativas
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3.º A 8.º ANOS DE INGLÊS NEXTGEN

§ As informações fornecidas pela escola indicam que o seu educando recebeu um apoio de acesso especial
(o teste de inglês foi lido em voz alta para o seu educando), conforme exigido pelo respetivo IEP ou plano 504.
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