
Just a friendly reminder that the MCAS is coming up for third, fourth, 
and fifth grade students. Follow the tips and tricks below to help 

students be ready to take the test! 

ELA MCAS
April 12th and 13th

Math MCAS
May 17th and 18th

Fifth Grade Science Technology 
and Engineering MCAS

May 24th and 25th

Makeups
April 14th-15th, 25th-29th, May 19th-27th

The Night Before the Test
As always, make sure your child eats a good dinner and goes 
to bed early. Reading a book before bed may be more 
beneficial than playing on an electronic device or watching 
television. Talk to your child and calm any fears they have. 
Encourage your child simply to do their best. 

The Day of the Test
As always, make sure your child eats a healthy breakfast and gets 

to school on time. Some students enjoy a healthy 
snack before starting that could be added to their

backpack. Make sure to leave enough time in your 
morning routine so students don’t feel rushed. 
Positive notes to students are always a welcomed 

surprise during their lunch! 



Solo un recordatorio amistoso de que se acerca el MCAS para 
estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado. ¡Siga los consejos y trucos a 

continuación para ayudar a los estudiantes a estar listos para tomar el 
examen!

ELA MCAS
Abril 12th and 13th

Math MCAS
Mayo 17th and 18th

Fifth Grade Science Technology 
and Engineering MCAS

Mayo 24th and 25th

Makeups
Abril 14th-15th, 25th-29th, Mayo 19th-27th

La noche antes de la prueba
Como siempre, asegúrese de que su hijo coma una buena cena y se 
acueste temprano. Leer un libro antes de acostarse puede ser más 
beneficioso que jugar con un dispositivo electrónico o mirar 
televisión. Habla con tu hijo y calma cualquier miedo que tenga. 
Anime a su hijo simplemente a hacer lo mejor que pueda.

El día de la prueba
Como siempre, asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable y 
se a la escuela a tiempo. Algunos estudiantes disfrutan de un saludable
tentempié antes de empezar que podría añadirse a su mochila. 
Asegúrese de dejar suficiente tiempo en su rutina matutina para que los 

estudiantes no se sientan apurados. ¡Las notas positivas 
para los estudiantes siempre son una sorpresa 

bienvenida durante su almuerzo!



Apenas um lembrete amigável de que o MCAS está chegando para 
alunos da terceira, quarta e quinta séries. Siga as dicas e truques abaixo 

para ajudar os alunos a se prepararem para o teste!

ELA MCAS
Abril 12th and 13th

Math MCAS
Maio 17th and 18th

Fifth Grade Science Technology 
and Engineering MCAS

Maio 24th and 25th

Makeups
Abril 14th-15th, 25th-29th, Maio 19th-27th

A Noite Antes do Teste
Como sempre, certifique-se de que seu filho coma um bom jantar e 
vá para a cama cedo. Ler um livro antes de dormir pode ser mais 
benéfico do que jogar em um dispositivo eletrônico ou assistir 
televisão. Converse com seu filho e acalme qualquer medo que ele 
tenha. Incentive seu filho simplesmente a fazer o seu melhor.

O dia do teste
Como sempre, certifique-se de que seu filho tome um café da manhã 
saudável e para a escola na hora. Alguns alunos desfrutam de uma 
alimentação saudável lanche antes de começar que pode ser adicionado 
ao seu mochila. Certifique-se de deixar tempo suficiente em sua rotina 

matinal para que os alunos não se sintam apressados.Notas 
positivas para os alunos são sempre uma surpresa bem-

vinda durante o almoço!


