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Queridos Pais e Responsáveis de Alunos da Classe de 2020: 

 

Estão incluídos aqui os resultados do(a) seu(a) filho(a) para o Sistema de Avaliação Abrangente de 

Massachusetts (MCAS) que ele ou ela tomou na primavera de 2018. O relatório para os 

pais/responsáveis contém as pontuações do seu filho para os testes de 10º ano em Língua Inglesa 

(ELA) e Matemática. Se seu filho participou de um teste MCAS de Ciência e Tecnologia/Engenharia 

(STE) do ensino médio em Biologia, Química, Física Introdutória, ou Tecnologia/Engenharia, sua 

pontuação do STE também é fornecida. Por favor, consulte com o diretor da escola ou conselheiro de 

orientação se tiver quaisquer dúvidas sobre os resultados do seu filho. 

 

Testes de MCAS de Ensino Médio e Requisitos de Graduação 

Os resultados desses testes de ensino médio são importantes, pois todos os estudantes de 

Massachusetts que estão buscando ganhar um diploma de ensino médio devem atender ao padrão de 

Determinação de Competências do Estado (CD), além de todos os requisitos de graduação local. A 

exigência do CD foi estabelecida como parte da Lei de Reforma da Educação de Massachusetts de 

1993 para assegurar que os estudantes que estão graduando o ensino médio tenham o conhecimento e 

as habilidades que precisam para serem bem sucedidos na faculdade e no ambiente de trabalho de 

hoje em dia. 

 

Para ganhar um CD, os alunos devem ganhar uma pontuação de 240 (proficiente) ou superior nos 

testes ou reavaliações MCAS, ELA e de Matemática de 10º ano, ou ganhar uma pontuação de 220-

238 (Necessita Aperfeiçoamento) nos testes ou reavaliações MCAS, ELA ou de Matemática de 10º  

ano e cumprir os requisitos de um Plano de Proficiência Educacional (EPP). Os estudantes devem 

também ganhar uma pontuação de 220 ou mais em um dos testes de Ciência e 

Tecnologia/Engenharia do Ensino Médio. 

 

Se o seu filho ou filha obteve uma pontuação de 240 ou mais nos testes ELA e de Matemática e 

uma pontuação de 220 ou mais em um dos testes STE, por favor, parabenize-o(a) pelo trabalho bem 

feito. Os testes são desafiadores, e as pontuações de seu filho indicam que ele ou ela atendeu aos 

requisitos do Estado para um diploma do Ensino Médio. 

 
Se o seu filho ou filha obtiver uma pontuação entre 220 e 238 nos testes ELA e/ou de Matemática, 

a escola do seu filho desenvolverá um Plano de Proficiência Educacional para ele ou ela no(s) 

assunto(s) apropriado(s). Cada EPP incluirá uma revisão dos pontos fortes e fracos de seu filho, os 

cursos que ele ou ela deve fazer e completar nos 11º e 12º anos, e uma descrição das avaliações que a 

escola administrará para determinar se seu filho está alcançando a proficiência. Mais informações 

sobre os requisitos do EPP podem ser encontradas no site do Departamento em 

www.doe.mass.edu/ccr/epp.



Se o seu filho ou filha marcou abaixo de 220 em um ou mais testes, por favor, lembre-o(a) que haverá 

uma série de oportunidades para retomar o(s) teste(s) em que ele ou ela não passou. A primeira 

oportunidade de reavaliação para ELA e Matemática está agendada para 8-15 de Novembro de 2018. 

 
Todos os alunos da classe de 2020 já devem ter tomado um teste MCAS STE (Biologia, Química, 

Física Introdutória, ou Tecnologia / Engenharia) de fim de curso de ensino médio no 9º ou  

10º ano. Se o seu filho ou filha ainda não ganhou uma pontuação de 220 em um dos quatro testes de 

STE necessários para o CD, ele ou ela pode participar em um teste de Biologia em 6-7 de fevereiro 

de 2019. Testes em todas as quatro áreas de conteúdo do STE serão oferecidos em junho de 2019. 

 
Processo de Apelação de Desempenho do MCAS e Caminhos para o Sucesso em testes MCAS  

O Processo de Apelação de Desempenho do MCAS fornece uma outra maneira para os alunos 

demonstrarem que eles possuem o conhecimento e as habilidades necessárias para atender ou 

exceder o padrão CD do estado. Informações adicionais, incluindo requisitos de elegibilidade, estão 

disponíveis em www.doe.mass.edu/mcasappeals, ou entrem em contato com o diretor do ensino 

médio ou conselheiro de orientação. 

 

Para os estudantes que não alcançaram os requisitos de MCAS para a graduação, há oportunidades 

adicionais disponíveis, sem nenhum custo, para ajudá-los a se preparar para o futuro, incluindo 

programas de ensino médio, programas universitários comunitários, e programas de trabalho e 

aprendizagem. Mais informações sobre esses caminhos e outras opções podem ser encontradas em 

www.doe.mass.edu/ccte/ccr/hgccp. 

 
Oportunidades de Bolsas  

Estudantes que ganharam pontuações nos níveis Proficientes e Avançados no ensino médio nos 

testes de MCAS, ELA, Matemática, e STE podem ser elegíveis para uma concessão de renúncia de 

taxa em uma faculdade estadual de Massachusetts ou universidade através da Bolsa John e Abigail 

Adams ou do Certificado de Maestria Stanley Z. Koplik com Prêmio de Distinção. Por favor, note 

que, enquanto a Bolsa Adams e o Prêmio Koplik cobrem o custo de ensino, uma maior proporção do 

custo da educação superior pública em Massachusetts consiste em taxas. Para ver tabelas de 

concessões de renúncia de taxas e taxas, visite www.mass.edu/datacenter/tuition/home.asp. Os 

alunos que no final das contas se qualificam para a Bolsa Adams serão notificados automaticamente 

durante o último ano. No entanto, os alunos devem aplicar para o Prêmio Koplik. Mais informações 

sobre bolsas e prêmios estão disponíveis no site do Departamento em 

www.doe.mass.edu/FamComm/Student/Koplik-Adams-compare.html. 

 

Se o seu filho pretende entrar na faculdade ou no local de trabalho, o nosso objetivo é o de que todos 

os alunos se formem no ensino médio com o conhecimento e as habilidades que eles precisam. 

Desejamos o melhor para o sucesso do seu filho. 

 
Sinceramente, 

 
Jeffrey C. Riley 

 
Diretor de Educação Elementar e Secundária 

 

 

 
2 

http://www.doe.mass.edu/ccte/ccr/hgccp
http://www.doe.mass.edu/FamComm/Student/Koplik-Adams-compare.html

