
             
Estimadas Famílias, 

A Avaliação Educacional do Estado de Maine (Maine Educational Assessments(MEA)) inclui as avaliações exigidas de 

Matemática, Artes da Língua Inglesa (ELA)/Alfabetização e Ciências.  Para a administração de 2020-21, o estado de 

Maine irá usar o NWEA para os graus 3-8 e para o terceiro ano dos estudantes do ensino secundário de Matemática e 

ELA/Alfabetização. Os estudantes nos graus 5, 8 e terceiro ano do ensino secundário irão participar na avaliação de 

Ciências de Maine. Os estudantes nos graus 3-8 e terceiro ano do ensino secundário com as mais significativas 

incapacidades cognitivas irão continuar a participar na Avaliação Alternativa Multi Estados (Multi State Alternate 

Assessment (MSAA)) para avaliar Matemática e ELA/Alfabetização e MSAA de Ciências que estão condizentes com as 

Normas de Ciências para a Nova Geração (Next Generation Science Standards (NGSS)). Todas as avaliações são 

administradas online.   

Os períodos de administração da avaliação durante a Primavera de 2021 são os seguintes: 
 

Período de Testes Avaliação Destinado para: 

1 de Março – 15 de 
Junho  

NWEA Matemática e ELA/Alfabetização  
Graus 3 – 8 e terceiro ano do ensino 
secundário 

15 de Março – 14 de 
Maio  

MSAA Alternativo Matemática e 
ELA/Alfabetização  
MSAA Alternativo de Ciências 

Graus 3 – 8 e terceiro ano do ensino 
secundário 

17 de Maio – 11 de 
Junho 

Ciências de Maine  
Graus 5, 8 e terceiro ano do ensino 
secundário 

 
Como pais, podem usar as informações das avaliações para ajudar a apoiar o vosso estudante em casa, e participar 

numa discussão com o professor do vosso estudante, para identificar que apoios adicionais possam ser (ou não) 

necessários na escola. Os professores usam estas informações, em combinação com outras formas de dados locais, para 

orientar a instrução que estão a ministrar, e fornecer actividades mais personalizadas e oportunidades de aprendizagem 

aos estudantes. Embora nenhuma avaliação por si só possa dar um quadro completo do sucesso, quando são 

combinados com outras medidas, estes dados fornecem informações importantes acerca do progresso do estudante. 

Quando um estudante não participa na avaliação do estado, perdem-se valiosas informações. 

Tanto o Departamento de Educação de Maine como o nosso distrito estão a trabalhar para limitar a quantidade de 

avaliação de estudantes ao nível do estado e do distrito, enquanto que asseguram que as avaliações forneçam 

informações significativas e accionáveis para os professores, estudantes e famílias. Temos confiança em que, com a 

instrução de boa qualidade proporcionada pelos nossos dedicados educadores e com o vosso apoio, os estudantes 

ficarão preparados para o sucesso. Queremos encorajá-los a contactar [INSERT RESOURCES e.g., your child’s 

teacher/school/administrator]  com quaisquer perguntas que possam ter acerca da MEA ou do progresso do vosso 

estudante. 

Muito agradecidos, 

[INSERT district/school administrator] 

 


