
Reteste do MCAS de novembro de 2021 
Relatório de Pais/Responsáveis 

 

Nome: Distrito: 
SASID: Escola: 
Data de Nascimento:  

Este relatório fornece os resultados do reteste do Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts (MCAS) da próxima geração aplicado 
em novembro de 2021 nas áreas de Literatura e Língua Inglesa (ELA) e/ou Matemática. Os alunos foram elegíveis para participar do reteste 
de novembro para fins de graduação e bolsas de estudo. 

Os alunos da turma de 2023 devem atender aos seguintes requisitos para serem elegíveis para receber um diploma do ensino médio: 
• obter uma pontuação escalonada de 472 ou mais no teste ou reteste de ELA do MCAS; ou obter uma pontuação escalonada de 

455–471 no teste ou reteste de ELA e cumprir os requisitos de um Plano de Proficiência Educacional (EPP) em ELA 
• obter uma pontuação escalonada de 486 ou mais no teste ou reteste de Matemática; ou obter uma pontuação escalonada de 469-

485 no teste ou reteste de Matemática e cumprir os requisitos de um EPP em Matemática 
• atender ao requisito de Ciência e Tecnologia/Engenharia do MCAS, da seguinte forma: 

◦ obter uma pontuação escalonada de 220 (Precisa de melhoria) ou mais no teste de Biologia de fevereiro de 2020; ou 
◦ ganhar crédito em um curso relevante de biologia, química, física introdutória ou tecnologia/engenharia, conforme certificado 

pelo distrito escolar, durante a trajetória do aluno no ensino médio. 

Informações adicionais sobre Planos de Proficiência Educacional estão disponíveis em www.doe.mass.edu/assessment/epp. Informações 
sobre os requisitos de graduação estão disponíveis em www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html. 

Além dos requisitos do MCAS acima, os alunos devem atender a todos os requisitos locais de graduação para obter um diploma do ensino 
médio. 

Para os alunos que não obtiveram uma pontuação de aprovação em uma ou ambas as disciplinas, a próxima oportunidade para realizar o 
teste de ELA será nos dias 9 a 10 de março, e a próxima oportunidade para realizar o teste de Matemática será nos dias 15 a 16 de março. Se 
necessário, entre em contato com o escritório de orientação da sua escola para se inscrever no teste apropriado. 

Para os alunos que ainda não obtiveram uma pontuação escalonada de 455 em ELA e/ou uma pontuação escalonada de 469 em 
Matemática, o processo de Apelação de Desempenho do MCAS fornece outra maneira de os alunos atenderem aos padrões de 
Determinação de Competência do estado para obter um diploma do ensino médio. Informações adicionais sobre o processo de apelação 
estão disponíveis em www.doe.mass.edu/mcasappeals. 

Alguns alunos da turma de 2022 e 2023 fizeram os retestes de novembro em uma tentativa de se qualificar para uma bolsa do programa 
John and Abigail Adams Scholarship ou o Certificado de Maestria Stanley Z. Koplik. Informações sobre programas de bolsas e elegibilidade 
podem ser encontradas em www.doe.mass.edu/scholarships. 

Os quadros abaixo mostram os resultados do reteste de novembro para fins de graduação e/ou bolsa de estudos, conforme o caso, para 
cada disciplina. 

 
Resultados do reteste de novembro deste aluno 

Reteste de Literatura e Língua Inglesa 
 
 
 
 
 

Pontuação 

- 
(Faixa de pontuação: 440-560) 

 
Detalhes na página 2 

Reteste de Matemática 
 
 
 
 
 

Pontuação 

- 
(Faixa de pontuação: 440-560) 

 
Detalhes na página 3 

 

- 
e cumpriu o requisito do 
MCAS para graduação 

nesta disciplina 

- 
e cumpriu o requisito 

do MCAS para 
graduação nesta 

di i li  

 Ela sabe que sempre  
  há uma nova maneira 
    de fazer as coisas. 

Preparar as crianças para um mundo em 
constante mudança exige mais do que fatos 
e números. Na verdade, a educação deve 
ajudar todos os alunos a desenvolver as 
habilidades necessárias para moldar seu 
próprio futuro. E isso significa experiências 
de aprendizagem mais profundas, tanto em 
sala de aula quanto na comunidade. 
 
É por isso que as escolas públicas de 
Massachusetts estão trabalhando juntas em 
um novo rumo a seguir. Um que trará 
inovação para todas as salas de aula, 
envolverá toda a comunidade na 
aprendizagem e redefinirá a educação para 
que ela vire realidade na vida de todos os 
alunos. Pois nossas crianças precisam mais 
do que o normal. Elas precisam de uma 
nova maneira de pensar – de todos nós. 
 
Saiba mais no site:  
www.doe.mass.edu/DeeperLearning 

Em caso de dúvidas sobre este relatório, contatar os Serviços de Avaliação Estudantil pelo telefone 781-338-3625 ou em mcas@doe.mass.edu. 
 

O FUTURO 
 

http://www.doe.mass.edu/assessment/epp
http://www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html
http://www.doe.mass.edu/mcasappeals
http://www.doe.mass.edu/scholarships
mailto:mcas@doe.mass.edu


Teste realizado em computador Reteste de Matemática 
Nome: 
SASID: Reteste de Literatura e Língua Inglesa Novembro de 2021

 

Nível de desempenho de FirstName: - 
Pontuação de FirstName: - 

Nome: 
SASID: Novembro de 2021 

 
  

Teste realizado em computador 

Nível de desempenho de FirstName: - 
Pontuação de FirstName: - 
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A barra cinza horizontal no gráfico acima mostra a faixa de pontuações 
prováveis que esse aluno receberia se fizesse o teste várias vezes. 

 

 
 

A barra cinza horizontal no gráfico acima mostra a faixa de pontuações 
prováveis que esse aluno receberia se fizesse o teste várias vezes. 

 

  
 

Como este aluno se saiu em cada categoria de avaliação e em cada pergunta individual do teste 
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Como este aluno se saiu em cada categoria de avaliação e em cada pergunta individual do teste 

 
 

   
           

        

 
 

  
  

 
 

 

          
 

         
1. Número médio de pontos ganhos em todo o estado pelos alunos na extremidade inferior do nível "Atende às expectativas". 
2. A categoria Idioma inclui as pontuações padrão da convenção de inglês das redações. 
3. A categoria Escrita é baseada nas pontuações de desenvolvimento de ideias das redações. 

Perguntas individuais do teste 

 
1. Número médio de pontos ganhos em todo o estado pelos alunos na extremidade inferior do nível "Atende às expectativas". 

 
Perguntas individuais do teste 

 

Número da pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
CV 

9 
ID 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

CV 
22 
ID 23 24 25 26 27 28 29 30         

Categoria de avaliação RE RE RE RE RE RE RE RE LA WR RE RE RE RE RE LA RE RE LA RE RE RE LA WR RE LA LA RE RE RE RE RE         
Pontos ganhos                                         
Legenda  x/y = x pontos ganhos de y pontos possíveis Espaço em branco = sem resposta Legenda    x/y = x pontos ganhos de y pontos possíveis Espaço em branco = sem resposta  

 CV = Pontuação nas convenções de redação ID = Pontuação no desenvolvimento de ideias de redação 
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Esta seção fornece informações sobre como esse aluno respondeu a cada pergunta do teste e a categoria de avaliação que cada pergunta do teste 
abordou. 

O Departamento não divulga mais as perguntas dos retestes do MCAS. A decisão de não divulgar as perguntas dos retestes ajudará o 
Departamento a produzir retestes de alta qualidade nos próximos anos. 

Categoria de avaliação refere-se à ampla área de conhecimento nas grades curriculares de Massachusetts de 2017 avaliada por cada item. As 
grades estão disponíveis em www.doe.mass.edu/frameworks. 

Esta seção fornece informações sobre como esse aluno respondeu a cada pergunta do teste e a categoria de avaliação que cada pergunta do teste 
abordou. 

O Departamento não divulga mais as perguntas dos retestes do MCAS. A decisão de não divulgar as perguntas dos retestes ajudará o 
Departamento a produzir retestes de alta qualidade nos próximos anos. 

Categoria de avaliação refere-se à ampla área de conhecimento nas grades curriculares de Massachusetts de 2017 avaliada por cada item. As 
grades estão disponíveis em www.doe.mass.edu/frameworks. 

    

     

Categoria de avaliação Pontos ganhos 
pelo aluno 

Total de pontos 
possíveis 

Média de  
pontos ganhos 1 

Leitura (RE)  

Idioma (LA)2  

Escrita (WR)3  

 

Categoria de avaliação 
Pontos ganhos 
pelo aluno 

Total de pontos 
possíveis 

Média de 
pontos ganhos 1 

Números e Quantidades (NQ)  

Álgebra e Funções (AF)  

Geometria (GE)  

Estatística e Probabilidade (SP)  

 

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 de avaliação AF AF GE SP AF GE NQ AF GE SP AF GE NQ GE AF GE AF AF SP GE AF AF GE NQ GE AF SP GE AF GE NQ GE AF AF AF GE GE SP NQ GE SP GE 

Pontos ganhos                                           
 

Não atende às 
expectativas 

Atende parcialmente 
às expectativas 

Atende às 
expectativas 

Supera as 
expectativas 

 Não atende às 
expectativas 

Atende parcialmente 
às expectativas 

Atende às 
expectativas 

Supera as 
expectativas 

Um aluno que teve um 
desempenho neste nível não 
atendeu às expectativas do seu 
nível de escolaridade nesta 
disciplina. 

A escola, em consulta com os 
pais/responsáveis do aluno, deve 
determinar a assistência acadêmica 
coordenada e/ou instruções 
adicionais que o aluno precisa para 
ser aprovado nesta disciplina. 

 

Um aluno que teve um 
desempenho neste nível atendeu 
parcialmente às expectativas do seu 
nível de escolaridade nesta 
disciplina. 

A escola, em consulta com os 
pais/responsáveis do aluno, deve 
considerar se o aluno precisa de 
assistência acadêmica adicional 
para ser aprovado nesta disciplina. 

 

 

Um aluno que teve um 
desempenho neste nível atendeu às 
expectativas do seu nível de 
escolaridade e está 
academicamente falando no rumo 
certo para ser aprovado nesta 
disciplina na série atual. 

Um aluno que teve um 
desempenho neste nível superou as 
expectativas do seu nível de 
escolaridade, demonstrando 
domínio da disciplina. 

 Um aluno que teve um 
desempenho neste nível não 
atendeu às expectativas do seu 
nível de escolaridade nesta 
disciplina. 

A escola, em consulta com os 
pais/responsáveis do aluno, deve 
determinar a assistência acadêmica 
coordenada e/ou instruções 
adicionais que o aluno precisa para 
ser aprovado nesta disciplina. 

 

Um aluno que teve um desempenho 
neste nível atendeu parcialmente às 
expectativas do seu nível de 
escolaridade nesta disciplina. 

A escola, em consulta com os 
pais/responsáveis do aluno, deve 
considerar se o aluno precisa de 
assistência acadêmica adicional para 
ser aprovado nesta disciplina. 

 

 

Um aluno que teve um 
desempenho neste nível atendeu 
às expectativas do seu nível de 
escolaridade e está 
academicamente falando no rumo 
certo para ser aprovado nesta 
disciplina na série atual. 

Um aluno que teve um 
desempenho neste nível superou as 
expectativas do seu nível de 
escolaridade, demonstrando 
domínio da disciplina. 
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