Ferramenta de Decisão para a Participação de Estudantes com Necessidades
Educativas Especiais no MCAS
O quadro de decisão apresentado abaixo pode ser utilizado pelas equipas IEP e pelos coordenadores do
plano 504 para tomarem decisões anuais relativamente à participação adequada dos estudantes no MCAS.
Todos os anos, tomar decisões isoladas para cada disciplina a avaliar: ELA, matemática, e ciência e
tecnologia/engenharia.
O estudante tem um IEP ou
plano 504?

Nã

O estudante não é elegível para beneficiar de
adaptações aos testes ou para efetuar o MCAS-Alt.
O estudante tem de efetuar o teste MCAS padrão
recorrendo a funções de acessibilidade universais,
conforme necessário.

Sim

O estudante consegue
demonstrar, total ou
parcialmente, conhecimento e
competências num teste
padrão em computador ou em
papel, com ou sem adaptações?
Sim

Nã

• O estudante tem uma limitação cognitiva significativa? E
• Está a trabalhar segundo padrões académicos que foram
modificados substancialmente abaixo das expectativas do
nível de ensino; E
• Recebe instruções intensivas e individualizadas para
adquirir e demonstrar conhecimento e competências; E
• Não é capaz de demonstrar, total ou parcialmente,
conhecimento de competências num teste padrão, mesmo
com recurso a adaptações?
Sim

Nã

O estudante possui uma limitação complexa e significativa1 que o
impeça de demonstrar, total ou parcialmente, conhecimento e
competências no teste MCAS padrão, ainda que com recurso a
adaptações?
(por exemplo, uma limitação significativa emocional, comportamental,
relacionada com a saúde, neurológica, motora ou de comunicação)

E
O estudante está a trabalhar segundo as expectativas do nível de ensino
ou próximo das mesmas
Nã

O estudante deve realizar o
teste MCAS da disciplina em
computador ou em papel, com
funções de acessibilidade e
adaptações apropriadas

1

Sim

O estudante deve realizar o teste MCAS
em computador ou em papel, com ou
sem adaptações; em alternativa, pode
ser considerado para os portfólios de
“nível de ensino” ou de “competências”

Se todos os critérios
acima estiverem
preenchidos, o estudante
deve ser considerado para
o MCAS-Alt da disciplina3

Na página 6 do Manual do Educador pode encontrar uma explicação e exemplos de “limitações complexas e significativas”.

2 Consultar o Manual do Portfólio de Nível de Ensino e de Competências do MCAS para obter mais detalhes e conhecer os requisitos de

submissão dos portfólios de “nível de ensino” e de “competências”.
3
Os estudantes que realizam o MCAS-Alt no ensino secundário não obtêm uma Determinação de Competências na disciplina avaliada, pelo
que não são elegíveis para obter um diploma do ensino secundário.

