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Caros Pais, 

 

Em breve receberá as pontuações dos testes MCAS do seu filho, que incluem resultados dos 

testes MCAS próxima geração que foram aplicados em inglês e matemática para estudantes do 3º 

ao 8º ano na Primavera de 2017. Devido ao novo formato de teste e pontuação, o departamento 

está escrevendo para compartilhar algumas informações importantes para que os pais e os alunos 

compreendam o dimensionamento e o contexto dos resultados. 

 

A nova avaliação MCAS foi criada com a contribuição dos professores após uma revisão 

aprofundada e atualização de nossas estruturas curriculares. Ambos as estruturas e os MCAS 

próxima geração foram desenvolvidos com o envolvimento ativo de centenas de professores 

experientes de Massachusetts e educadores de toda a Comunidade para garantir que nós 

ofereçamos a cada criança a oportunidade que eles merecem graduando do ensino médio pronto 

para a faculdade ou carreira. Estamos profundamente gratos pela sua participação e experiência. 

 

Apesar de Massachusetts ter o mais alto desempenho do sistema de educação pública na nação, 

temos que continuar melhorando e permanecer globalmente competitivo. Igualmente importante, 

muitos dos nossos graduados do ensino médio não estão totalmente preparados para educação 

pós-secundária ou treinamento. É por isso que embarcamos neste projeto vital para assumir a 

responsabilidade de melhorar nossos próprios padrões e avaliações. 

 

Os MCAS próxima geração é um teste reformatado do antigo MCAS, e as pontuações não são 

comparáveis aos testes anteriores que seu filho (a) recebeu. No legado MCAS, as quatro 

categorias de Pontuação foram avançadas, proficientes, necessidades de melhoria e 

advertência/fraco. No MCAS próxima geração, as quatro categorias de Pontuação são 

ultrapassando as expectativas, atendendo às expectativas, encontrando parcialmente as 

expectativas e não atendendo às expectativas. As novas categorias enfatizam aptidão para um 

trabalho em nível superior no nível da próxima série. 

 

Cerca de metade dos alunos em Massachusetts entre os anos 3º ao 8º  já estão na categoria de 

atendendo `as expectativas  ou acima, mas muitos alunos vão descobrir que eles pontuaram nas 

categorias parcialmente ou não atendendo `as expectativas. Ao olhar para estas pontuações e 

ajudar o seu filho a compreendê-los, por favor saiba que: 

 



• Os MCAS próxima geração estabelece grandes expectativas para refletir melhor se os 

alunos estão no caminho para o nível da próxima série e, finalmente, para a faculdade e 

uma carreira.  

• 2017 é o ano de base — o primeiro ano de uma nova avaliação — e esperamos que ao 

longo do tempo, mais alunos marquem em atendendo `as expectativas ou acima. (Quando 

o original MCAS estreou em 1998, relativamente poucos alunos pontuaram proficiente, 

mas isso mudou quando estudantes e professores se ajustaram às novas expectativas.) 

• Os alunos do 3º a 8º ano não enfrentam quaisquer consequências negativas em 

consequência das suas pontuações. 

• Os alunos do 10º anio não começarão a fazer o MCAS próxima geração até 2019, 

portanto não serão afetados por nenhuma dessas alterações. 

• O MCAS próxima geração é um novo teste com uma abordagem diferente para avaliar o 

desempenho dos alunos dos anos 3º ao 8º , e os resultados deste ano não podem ser 

comparados com o do ano passado. 

• Os resultados do MCAS são apenas uma medida do crescimento e da realização do seu 

filho. O professor de seu filho também pode falar com você mais amplamente sobre o 

crescimento acadêmico do seu filho e sobre o seu desenvolvimento social e emocional.    

• Em algumas matérias e notas, menos alunos pontuaram atendendo ou ultrapassando as 

expectativas este ano do que pontuaram proficientes ou avançados em anos anteriores. 

Isso não significa que os alunos aprenderam menos; reflete o facto de que a MCAS 

próxima geração mede normas mais rigorosas de uma forma diferente. 

Massachusetts tem o melhor sistema da escola pública do país, e dar aos estudantes um sinal 

mais claro de sua aptidão para o nível de classe seguinte é uma parte importante disso. Consulte 

a folha de FAQ anexada para obter mais detalhes sobre os testes. 

 

Para saber mais sobre o MCAS próxima geração e a Pontuação do seu filho, visite o: 

http://www.doe.mass.edu/mcas/parents/.  

 

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre os resultados do seu filho, gostaria de encorajá-los 

a falar com o seu professor ou diretor.  Perguntas gerais sobre resultados do MCAS e recursos 

suplementares podem ser direcionados para o escritório de avaliação de estudantes na 

mcas@doe.mass.edu ou por telefone no  781-338-3625.  

 

Sinceramente, 

 

 
 

Jeff Wulfson 

http://www.doe.mass.edu/mcas/parents/
mailto:mcas@doe.mass.edu


Comissário Interino 

 

 

  



Perguntas frequentes sobre a pontuação de seu filho(a) no MCAS  

 

Porque eu recebi esta carta? 

Você está recebendo a pontuação do MCAS do seu filho(a) a partir do teste que ele/ela realizou na 

Primavera de 2017. 

• Isto inclui os resultados da nova versão do MCAS, chamado de próxima geração. 

• Os testes foram aplicados em inglês e matemática para os anos 3º ao 8º. 

 

Por que meu relatório parece diferente? 

Os teste foram atualizado, assim como o relatório, tanto na forma como ele se apresenta e nas 

informações que ele contém. 

 

Como você sabe, seu relatório anterior tinha quatro categorias para o nível de pontuação:  

 

• Avançado  

• Proficiente 

• Necessidades de melhoria 

• Advertência/Fraco 

 
Novamente, porque o teste mudou, nós criamos novas categorias para ajudá-lo a entender melhor a 

aptidão do seu filho (a) para o melhor nível de trabalho em sua próxima série. Eles são agora: 

 

• Excedendo as expectativas 

• Atendendo às expectativas 

• Parcialmente atendendo às expectativas 

• Não atendendo às expectativas 

 

Porque foi necessário mudar o teste? 

• Apesar de Massachusetts ter o mais alto desempenho do sistema de ensino público na nação, 

muitos de nossos graduados do ensino médio não estão totalmente preparados para o ensino 

superior ou treinamento. 

• O objetivo é melhorar a conquista dos alunos através de melhores padrões e testes. 

 

Como essas mudanças foram feitas e quem foi envolvido? 

Centenas de educadores experientes de toda a Comunidade estavam ativamente envolvidos. 

• Eles revisaram padrões acadêmicos de grau a grau e quadros curriculares atualizados para 

orientar professores de sala de aula no desenvolvimento de cursos e planos de aula. 

• Essas atualizações ajudaram a projetar um teste que mede com mais precisão para 

proporcionar a cada criança a oportunidade de se graduar no ensino médio pronto para a 

faculdade e carreira. 

Estamos profundamente gratos pelo árduo trabalho e competência desses profissionais. 

 

O novo MCAS é mais difícil? 

• • Em geral, as novas normas para as expectativas de reunião são mais rigorosas do que as 

normas para atingir o nível proficiente no legado MCAS. O objetivo é definir as expectativas 

mais elevadas para certificar-se de que os estudantes estão na trilha para o nível seguinte da 

classe e finalmente para a faculdade e uma carreira. 



• Os novos testes focam a capacidade do aluno de pensar criticamente sobre o que estão 

aprendendo e aplicar seus conhecimentos para fazer conexões claras entre a leitura e a escrita 

e desenvolver habilidades de resolução de problemas. 

 

Como isto se compara com a Pontuação do meu filho do ano passado e anos antes? 

2017 é o primeiro Ano do novo MCAS.   

• Este teste "próxima geração" irá definir o nível dos próximos anos. Consequentemente, as 

pontuações da sua criança não são comparáveis as suas pontuações precedentes.  Sentimos 

que esta é uma oportunidade empolgante para olhar para a frente e para proporcionar a cada 

criança com a oportunidade de graduação de ensino médio pronto para a faculdade e carreira. 

• Esperamos que ao longo do tempo, mais alunos vão pontuar na categoria de Atendendo as 

Expectativas ou acima.  

•  É importante lembrar que quando o original MCAS estreou em 1998, relativamente poucos 

alunos pontuaram Proficiente. Os resultados melhoraram quando estudantes e professores 

ajustaram-se às novas expectativas. Estamos confiantes de que isso também será o caso neste 

momento. 
 

Como posso explicar as pontuações a minha criança? 

Aqui estão alguns pontos simples para ajudá-lo a se comunicar com ele(a): 

• Primeiro, é importante notar que os alunos em dos anos 3º ao 8º  não enfrentem quaisquer 

consequências negativas como resultado de suas pontuações.  

• (Se o seu filho está mudando para o 10º  ano, por favor note que ele/ela não vão começar a 

tomar este novo MCAS até 2019.) 

•  Cerca de metade dos alunos entre o 3º e 8º anos já estão pontuando na categoria de 

Atendendo as Expectativas ou acima. 

No entanto, muitos alunos vão descobrir que eles pontuaram nas categorias parcialmente ou não 

atendendo expectativas. 

• Se o seu filho está em uma dessas categorias, não significa que eles aprenderam menos. É 

apenas uma maneira diferente de medir essas novas expectativas.  

•  Queremos enfatizar novamente, este é o primeiro ano deste novo teste. Temos plena 

confiança de que as pontuações vão melhorar ao longo do tempo quando os alunos e 

professores se acostumarem com os novos padrões. 
 

Lembrem-se! Os Resultados do MCAS são apenas uma medida do crescimento e conquista da 

sua criança!! 

 

O que fazer caso eu tenha mais perguntas? 

Nós o incentivamos a falar com o professor ou diretor da escola do seu filho. 

• Eles podem ajudá-lo a entender como esses resultados de teste se relacionam com o 

crescimento acadêmico do seu filho, e eles também podem falar com você sobre o 

desenvolvimento social e emocional do seu filho. 

• Se você ainda tiver dúvidas sobre o teste em si, você pode mandar um email para: 

mcas@doe.mass.edu. 

 

 

#### 
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