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Caros membros da classe de 2022 (Atuais Alunos(as) do Nono Ano) e Pais/Responsáveis da Classe de
2022:
Os alunos de nono ano deste ano entraram no ensino médio em um momento em que o estado está em
transição para uma nova avaliação estadual de última geração chamada MCAS. Espero que esta carta ajude
a esclarecer os requisitos de graduação para a sua classe.
Alunos do Ensino Médio de Massachusetts são obrigados a passar nos testes MCAS em Língua Inglesa
(ELA), Matemática e Ciência e Tecnologia/Engenharia, a fim de se formar no Ensino Médio. Para ELA e
Matemática, os requisitos atuais do estado para ganhar um diploma do Ensino Médio são:
• uma pontuação de pelo menos 240 nos testes MCAS de ELA e Matemática existentes de 10º ano, ou
• uma pontuação entre 220 e 238 nesses testes e cumprir os requisitos de um Plano Educacional de
Proficiência, que descreve como o aluno se tornará proficiente naquele assunto em particular.
Os membros da classe de 2022 cumprirão a parte de MCAS de suas exigências de graduação em ELA e em
Matemática fazendo as versões de testes computadorizados de última-geração nessas matérias na primavera
de 2020. Os testes serão similares, em modelo, aos testes que eles tomaram como alunos da oitava série na
primavera de 2018 se estiveram em uma escola pública de Massachusetts.
Os testes de MCAS de última geração do 10º ano terão níveis de conquista e pontuação diferentes das
versões anteriores dos testes de 10º ano, mas para a classe de 2022, os alunos devem atingir a pontuação
correspondente a 240 (ou 220, além do cumprimento de um Plano de Proficiência Educacional) nos testes
de ELA e Matemática a fim de se qualificarem para um diploma do Ensino Médio. Em outras palavras, o
padrão de aprovação permanece o mesmo para sua classe enquanto o estado introduz as novas avaliações
nesses assuntos.
A transição para um MCAS de ciência de última geração está acontecendo em um ritmo diferente, e a
exigência de ciência de MCAS existente não vai mudar para a classe de 2022. Os alunos ainda terão que
ganhar uma pontuação de pelo menos 220 em um dos testes existentes de MCAS de ciência e
Tecnologia/Engenharia: biologia, química, física introdutória, ou tecnologia/engenharia.
Os alunos continuarão a ter oportunidades de reavaliação em testes MCAS de ensino médio e terão a
oportunidade de se qualificar para programas de bolsas de estudo através dos testes MCAS de ensino médio.
Se você tiver dúvidas sobre os requisitos de graduação, entre em contato com seu orientador ou diretor da
escola, ou visite www.doe.mass.edu/mcas/formaton.html para obter mais informações.
Sinceramente,
Jeffrey C. Riley
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