Avaliações no RPDC
Na Roxbury Prep, acreditamos que as avaliações são cruciais para garantir o sucesso acadêmico de
nossos alunos.Todos os campi da Roxbury Prep realizam avaliações ao longo do ano letivo para
ajudar a mensurar o aprendizado, garantir que todos os alunos estejam no caminho certo para a
graduação e nos permitir fornecer suporte acadêmico adicional aos alunos.A Roxbury Prep utiliza
avaliações internas e externas para ajudar a impulsionar o sucesso de seus alunos.A Roxbury Prep
aplica avaliações provisórias (ou IAs) e o MCAS.Abaixo são apresentadas informações mais
detalhadas sobre cada exame.

Avaliações provisórias
O que são IAs? As IAs são avaliações desafiadoras com base em padrões, e representam 25% da
nota trimestral geral de cada aluno.Embora cada matéria tenha um teste diferente, os alunos podem
fazer uso de alguns hábitos e estratégias comuns para obter sucesso.Primeiro, os alunos devem usar
as mesmas estratégias que praticam em sala de aula todos os dias, como leitura com uma questão
de foco em ELA e História, usando MOLE e CUBs em Matemática e consultando palavras do
vocabulário em Ciências.Durante os exames, os alunos são incentivados a fazer com que cada
minuto seja importante, mostrando todo o seu trabalho, sublinhando as evidências e verificando se
responderam a todas as questões de maneira precisa e completa.
Por que a Roxbury Prep administra as IAs? O objetivo desses exames é avaliar o quão bem os alunos
aprenderam as habilidades e o conteúdo das seis semanas anteriores de instrução em sala de aula,
além de serem inestimáveis para ajudar a equipe a determinar o que podemos fazer melhor para que
nossos alunos estejam no caminho certo para dominar o nível da série.Além disso, as IAs preparam
nossos alunos para os exames estaduais que farão na primavera e, em longo prazo, para os SATs e
outros exames rigorosos que servem como porta de entrada para admissão em faculdades.
Quando as IAs são realizadas? As IAs são realizadas cinco vezes ao ano, a cada ano letivo, para todos
os alunos da Roxbury Prep.As avaliações provisórias são realizadas em outubro, dezembro, janeiro,
março e junho. Cada rodada de avaliações provisórias (IAs) é composta de avaliações de Alfabetização,
Matemática, História e Ciências, exceto a IA Nº 4, que se concentra exclusivamente em Matemática.
Se meu filho faltar e perder uma IA, ele pode compensar o exame? Cada ciclo de IA inclui uma rodada
de exames de reposição para garantir que todos os alunos possam realizá-los.Se um aluno estiver
doente em um dia de IA ou precisar faltar ao exame por qualquer motivo, as famílias devem entrar em
contato com a secretaria principal pelo telefone 617-858-2300 para informar a escola que seu filho
não estará presente para o exame.

MCAS
O que é o MCAS? MCAS significa Massachusetts Comprehensive Assessment System (Sistema de
avaliação abrangente de Massachussetts).Realizado por todas as escolas públicas no estado de
Massachusetts, o MCAS foi desenvolvido para criar uma avaliação K-12 padrão que se alinha ao
Common Core State Standards.A cada ano, a avaliação MCAS mostra o desempenho atual de nossos
alunos e aponta o que eles precisam aprender para se prepararem para o próximo nível de série,
ensino médio e faculdade ou carreira.
As avaliações do MCAS incluem ELA (todas as séries), Matemática (todas as séries) e Ciências
(apenas 5ª e 8ª séries).
Por que os alunos fazem o MCAS? Essas avaliações fornecem uma grande oportunidade para os
alunos demonstrarem sua capacidade de ler, escrever, elaborar e defender argumentos, calcular,

avaliar, resolver problemas e aplicar seus conhecimentos científicos.MCAS são exames rigorosos
que servem para avaliar o domínio do currículo dos alunos e fornecer aos professores dados para
medir o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos.
Quando o MCAS é realizado? Para alunos do ensino médio em todo o estado de Massachusetts, o
MCAS é administrado de abril a maio de cada ano letivo.
Quais auxílios são oferecidos na escola para preparar melhor nossos alunos para o MCAS? A
Roxbury Prep realiza várias medidas para garantir que todos os alunos estejam bem preparados
para o exame do MCAS.A RPDC atualmente oferece o seguinte:
 Currículo alinhado com a base comum: As aulas e o currículo são rigorosamente alinhados
aos Common Core Standards (padrões base comuns) e ao conteúdo testado do MCAS, o
que significa que os alunos estão se preparando para o MCAS todos os dias!À medida que
nos aproximamos do MCAS, as aulas incluem simulações do MCAS no computador para
garantir que os alunos estejam confiantes ao navegar na plataforma on-line e usar as
ferramentas de teste.
 Avaliações provisórias:Nossas avaliações provisórias trimestrais refletem o MCAS em
conteúdo, tempo de teste e tipos de perguntas, o que ajuda a garantir que os alunos se
sintam confortáveis e confiantes durante o MCAS em abril e maio.
 Pequeno grupo de ensino (SGT em inglês):A SGT é um ensino altamente direcionado que
ocorre durante o dia escolar.A maioria dos alunos recebe 2 horas de ELA e 2 horas de aulas
de Matemática por semana para ajudar a levá-los ao próximo nível de proficiência.Os alunos
fazem testes semanais curtos para que os professores possam acompanhar o progresso em
tempo real.
Como posso ajudar a preparar meu filho para o MCAS? Os pais e responsáveis podem ajudar seus
filhos a se prepararem para o MCAS fazendo o seguinte:
 Frequência diária e pontual: A maneira mais fácil de garantir que seu filho esteja pronto para
o MCAS é fazendo com que ele esteja na escola todos os dias para aproveitar os auxílios e
receber instrução diária!Atualmente, os alunos estão recebendo aulas em pequenos grupos,
quatro dias por semana, à tarde.
 Verificação diária do dever de casa:Verifique se o seu filho concluiu todos os deveres de
casa!Os alunos levam 4 tarefas de casa todas as noites.
 Observe atentamente o relatório de progresso do seu filho e participe de conferências sobre
os boletins para ter a oportunidade de descobrir, com os professores de seu filho, onde ele
precisa melhorar.
 Faça um teste prático: Você e seu filho podem acessar os testes práticos do MCAS em casa
ou pelo celular em https://mcas.pearson.com/practice-tests/

Meu filho precisa ser aprovado no MCAS para passar para a próxima série? Não. A avaliação MCAS
tem como objetivo disponibilizar aos pais e professores informações detalhadas sobre a proficiência
atual de seu filho, mas os resultados do teste estadual não afetam a promoção do aluno para o
próximo nível de série.
Se meu filho tiver um PEI, ele terá direito a adaptações? Sim.Alunos com PEIs, planos 504 e que
são aprendizes da Língua Inglesa podem receber adaptações no MCAS.Caso tenha perguntas sobre
as adaptações específicas para o seu filho, entre em contato com o escritório principal para que
possamos conectá-lo com a nossa equipe IN!

