
6 coisas a saber sobre progresso académico  
 

O que é o progresso académico? 
O progresso académico é a comparação do desempenho individual do aluno de um ano para o 

seguinte, totalizado nos níveis de ensino básico e secundário para cada grupo individual de 

alunos. Isto é calculado separadamente para Língua e literatura inglesa (ELA) e matemática. 

Porque é importante o progresso académico? 
Para que um aluno se possa formar do ensino secundário no local de trabalho, deve apresentar 

um progresso anual para cumprir as expectativas do estado. O progresso académico ajuda as 

escolas do ensino básico e secundário a corresponder às necessidades dos alunos para apoiar um 

aluno a permanecer no caminho certo para se formar no ensino secundário.  

Porque está o Maine a acompanhar o progresso académico? 
A lei federal Every Student Succeeds Act (ESSA) exige que cada estado tenha um sistema de 

responsabilização que inclua o aproveitamento académico como um indicador do progresso e do 

sucesso da escola. 

Qual é a origem dos dados? 
Os dados sobre o progresso académico resultam das Avaliações Educacionais do Maine (MEAs, 

na sigla em inglês). Para o 3º ao 8º ano, estes dados são provenientes das avaliações 

eMPowerME em matemática e Língua e literatura inglesa (ELA). O progresso académico não é 

calculado ao nível do ensino secundário.  

Qual é o objectivo do Maine para o sucesso? 
Todos os alunos que tenham estado na mesma escola básica ou secundária durante dois anos 

consecutivos serão incluídos na classificação de progresso. A classificação total e a média, 

representa uma comparação do ano corrente com o ano anterior para a população estudantil. 

Uma classificação total de 100 indica aproveitamento anual esperado. O progresso é calculado 

para ELA e matemática para todos os grupos individuais de alunos elegíveis. 

Como será o boletim escolar? 
A escola básica ou secundária, como um todo, receberá os dados de desempenho em 

ELA/literacia e matemática que indicam como as populações de alunos individuais estão a 

cumprir as expectativas de progresso académico.  

 

 

 


