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Prezadas famílias CPS, 

Toda primavera, os alunos do 3º ao 10º ano em todo o estado participam do Sistema de Avaliação Completa 
de Massachusetts (MCAS - Massachusetts Comprehensive Assessment System) em Língua e Literatura Inglesa 
(ELA), Matemática e Ciência, Tecnologia e Engenharia (STE). Essas avaliações pretendem mensurar o quanto 
os alunos estão aprendendo em relação às expectativas do nível da série, que são definidas na Grade Curricular 
de Massachussets (Massachusetts Curriculum Frameworks) (http://www.doe.mass.edu/frameworks/). Essas
Grades enfatizam as habilidades de pensamento crítico que os alunos precisam para ter sucesso no século 21. 

Os alunos podem optar por não participar do MCAS? A participação no MCAS é exigida pelas leis estaduais e 
federais e, portanto, os alunos não podem optar por não fazer os testes. O MCAS é considerado uma parte ob-
rigatória do programa e, para reforçar a importância de mensurar a aprendizagem de todos os alunos, o sistema 
de responsabilidade do estado penalizará as escolas e os distritos onde as taxas de participação do MCAS forem 
muito baixas. 

Como os alunos farão o MCAS? Os alunos do 4º, 5º, 7º e 8º ano farão o MCAS no computador, com a meta de 
todos os anos passarem a fazer os testes baseados em computador até a primavera de 2019. 

Como as escolas ajudam os alunos a se prepararem para o teste do MCAS? O objetivo do teste do MCAS é 
mensurar a aprendizagem que ocorre durante o ano todo. As escolas fornecem um “simulado” do teste do MCAS 
para garantir que os alunos estejam familiarizados com os tipos de perguntas e com o formato de teste computa-
dorizado. Os testes práticos podem ser encontrados on-line em http://mcas.pearsonsupport.com/student/. Os
professores têm pensado sobre a melhor forma de agregar esses recursos em suas instruções em sala de aula. 

E os alunos portadores de deficiência e Aprendizes da Língua Inglesa (ELLs - English Language Lear-
ners)?  O estado estabeleceu diretrizes de teste extensivas para os Aprendizes de Inglês e para alunos porta-
dores de deficiência que estão em um Programa de Educação Individualizada (IEP - Individualized Education 
Program) ou em um Plano 504. Os funcionários do distrito e da escola conhecem essas diretrizes e assegurarão 
que todos os ajustes sejam seguidos para que os alunos possam ser avaliados com precisão por suas habilidades 
e aprendizado. 

Como as pontuações do MCAS afetarão meu aluno e minha escola? As pontuações do MCAS são divulgadas 
pelo estado e enviadas às famílias no outono. Essas pontuações não têm impacto sobre os alunos individuais 
do 3º ao 8º ano e devem ser vistas apenas como uma fonte de informações sobre o progresso acadêmico de 
um aluno. No ensino médio, as pontuações do MCAS incluem os requisitos para receber um diploma do ensino 
médio. Tenha em mente que a equipe da escola trabalha ativamente para oferecer apoio aos alunos e minimizar 
qualquer estresse que possam sentir quanto ao MCAS. 

Sabemos o quanto é incrível o trabalho de ensino e aprendizagem todos os dias no CPS e estamos confiantes de 
que nossos alunos estão bem preparados. Obrigado por serem parceiros contínuos conosco neste importante 
trabalho. 

Cordialmente, 

Kenneth N. Salim 
Superintendente de Escolas 
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