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Caros pais/responsáveis,

Aqui estão incluídos os resultados da aplicação das provas tradicionais do Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts (MCAS) 
da primavera de 2021, em Inglês (ELA) e/ou Matemática. 

Devido ao cancelamento das provas na primavera de 2020, a Direção do Ensino Fundamental e Médio votou pela modificação dos 
requisitos de Determinação de Competência (CD) do MCAS, para os estudantes das turmas que se graduam em 2021 e 2022. Os 
estudantes dessas turmas podem agora atender os requisitos de aprovação do MCAS, para graduação, demonstrando domínio em ELA 
e Matemática por meio de desempenho acadêmico, sem precisar serem aprovados nas provas do MCAS, nessas matérias. Devido a essa 
modificação, a participação nas provas do MCAS da primavera de 2021 não foi obrigatória, tendo sido oferecidas apenas para fins 
de bolsa de estudos. Você está recebendo este relatório porque o seu filho participou das provas do MCAS da primavera de 2021, para 
fins de bolsa de estudos.

Os estudantes que buscam qualificação para a bolsa de estudos John and Abigail Adams, ou Stanley Z. Koplik Certificate of Mastery, 
devem alcançar determinada pontuação nas provas do MCAS, em ELA e Matemática. Informações sobre os programas e a elegibilidade 
para bolsas de estudos podem ser encontradas no www.doe.mass.edu/scholarships. Por favor, leia a “Carta para pais/responsáveis” no 
www.doe.mass.edu/mcas/parents para obter mais informações sobre os requisitos de graduação.

Caso você tenha alguma pergunta sobre este relatório, por favor contate os Serviços de Avaliação de Estudantes pelo telefone 
781-338-3625 ou no mcas@doe.mass.edu.

Atenciosamente,

Jeffrey C. Riley 

Comissionado de Ensino Fundamental e Médio

Anexo

http://www.doe.mass.edu/scholarships
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Nome:

Número de identificação estadual do estudante (SASID) :

Data de nascimento:

Escola: 

Distrito:

Relatório de pontuação do estudante nas provas tradicionais  
do MCAS da primavera de 2021

Este relatório indica os resultados do seu estudante nas provas tradicionais do MCAS da primavera de 2021, em Inglês (ELA) e/ou 
Matemática, em que participou para fins de bolsa de estudos. Os resultados incluem um nível de desempenho: Reprovado, Necessita 
melhorar, Proficiente, ou Avançado. Os resultados também incluem uma pontuação em escala. A pontuação em escala apresentada 
abaixo será utilizada para fins de bolsa de estudos. Consulte a carta que acompanha este relatório para obter mais detalhes sobre os 
requisitos para graduação e a elegibilidade para bolsa de estudos.

Inglês (ELA) Matemática

Nome:

Pontuação ###

Nível de desempenho

Nível de desempenho

280

Avançado
Nesse nível, estudantes demonstram uma 

compreensão abrangente e profunda
 de matérias complexas e fornecem soluções 

sofisticadas para problemas complexos.

260

Proficiente
Nesse nível, estudantes demonstram uma 

compreensão sólida de matérias complexas e 
solucionam uma ampla variedade de problemas.

240

Necessita melhorar
Nesse nível, estudantes demonstram 

uma compreensão parcial 
da matéria e solucionam 

 alguns problemas simples.

220

Reprovando
Nesse nível, estudantes demonstram uma 

compreensão mínima da matéria e não conseguem 
solucionar problemas simples.

200

Indicador de pontuação e faixa provável de pontuação
Na tabela acima, o topo da barra preta indica a pontuação alcançada pelo estudante em cada prova repetida. 

A barra pequena cinza mostra a faixa de prováveis pontuações que o estudante poderia ter recebido se houvesse repetido a prova várias vezes.



Informações sobre Nome do estudante  
Desempenho nas provas tradicionais do MCAS da primavera de 2021

Esta seção oferece informações sobre como o seu estudante respondeu a cada pergunta da prova, e a categoria relacionada abordada 
por cada pergunta da prova.

O Departamento deixou de divulgar as perguntas contidas nas provas do MCAS tradicionais. A decisão de não divulgar as perguntas 
contidas nas provas auxiliará o Departamento na elaboração de provas de alta qualidade nos anos futuros.

Categoria relacionada refere-se à área mais ampla de conhecimento, nas estruturas curriculares de Massachusetts em 2021, avaliada em 
cada item. As estruturas encontram-se disponíveis no www.doe.mass.edu/frameworks.

A pontuação do estudante mostra o número de pontos alcançados nos diferentes tipos de perguntas: tema para redação (WP), múltipla 
escolha, respostas curtas, e pergunta aberta. Para os temas para redação, perguntas de respostas curtas, e perguntas abertas, nós 
apresentamos o número de pontos alcançado pela resposta do estudante. Para as perguntas de múltipla escolha, cada resposta correta 
vale um ponto e é mostrada com uma marca de verificação (v). Consulte os outros códigos na legenda abaixo.

Inglês (ELA)

Número da pergunta WP WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Categoria relacionada

Pontuação do estudante

Matemática

Número da pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Categoria relacionada

Pontuação do estudante

LEGENDA
CATEGORIAS RELACIONADAS DE INGLÊS (ELA)
LA  =  Linguagem
LT  =  Leitura
CT  =  Redação: Desenvolvimento de tema
CC  =  Redação: Convenções de inglês padrão

CATEGORIAS RELACIONADAS DE MATEMÁTICA
NQ  =  Número e Quantidade
AF   =  Álgebra e Funções
GE  =  Geometria
SP  =  Estatística e Probabilidade

CÓDIGOS DE PONTUAÇÃO
Redação em Inglês (ELA):
2-12  =  Faixa total de pontuação em desenvolvimento de tema (CT)
2-8  =  Faixa total de pontuação em convenções de inglês padrão (CC)
Em branco = A redação não foi escrita (0 ponto)
IE  = Mostrou insuficiência (0 ponto)
LO  = Outros idiomas que não o inglês (0 ponto)
OT  = Fora do tema (0 ponto)
PS  = Resumo do argumento (0 ponto)
VI  = Visível mas ininteligível (0 ponto)

Exemplos: CT = x / 12 x = Pontos alcançados de 12 pontos possíveis
 CC =  x / 8 x = Pontos alcançados de 8 pontos possíveis

CÓDIGOS DE PONTUAÇÃO
Perguntas de múltipla escolha:

✓ = Resposta correta (1 ponto)
–  =  Opção de resposta incorreta (0 ponto)
Espaço em branco  =  Não escolheu uma resposta (0 ponto)
*  =  Marcou mais de uma resposta (0 ponto)

Perguntas de resposta curta:
0 ou 1  =  Pontos alcançados de 1 ponto possível
Espaço em branco  =  Não respondeu (0 ponto)

 Exemplos: x / 1 x  =  Pontos alcançados de 1 ponto possível

Perguntas abertas:
0, 1, 2, 3 ou 4  =  Pontos alcançados de 4 pontos possíveis
Espaço em branco  =  Não respondeu (0 ponto)
 Exemplos: x / 4 x  =  Pontos alcançados de 4 pontos possíveis

Pontuação em escala na prova de Inglês (ELA):

Nível de desempenho na prova de Inglês (ELA):

Pontuação em escala na prova de Matemática:   Nome: 

Nível de desempenho em Matemática: Número de identificação estadual do estudante (SASID):

http://www.doe.mass.edu/frameworks



