
10 coisas que os pais devem saber sobre o teste “PARCC” 

 

 

1 . Massachusetts é o estado da nação com o melhor desempenho, mas não podemos ficar 

parados e permitir inovações educacionais e tecnológicas essenciais passar por nós. Alunos 

de Massachusetts estão executando em níveis elevados - segundo a nenhum entre os 50 estados e 

no par com alguns dos países de mais alto desempenho do mundo. Apesar disso, nem todos os 

alunos estão aproveitando o mesmo nível de sucesso. Para manter a competitividade no mundo, 

nós não podemos ficar parados. Precisamos de continuar a investir na educação pública, atualizar  

o nosso currículo e instrução para refletir as exigências do século XXI, e colocar todos os alunos 

em um caminho para a faculdade e preparação de uma carreira.  

 

2 . Massachusetts está actualmente a desenvolver um programa novo de alta qualidade, do 

século XXI, programa de testes para alunos chamado “PARCC”.  Massachusetts é um dos 18 

estados trabalhando de forma colaborativa para desenvolver “PARCC -  Partnership for 

Assessment of Readiness for College and Careers” sigla para Parceria para a Avaliação de 

Prontidão para a faculdade e Carreiras . PARCC é um componente essencial do compromisso do 

estado para preparar todos os alunos para o sucesso após o colegial. O Estado vai administrar 

testes “PARCC” para alunos da  3ª série ate 11 grau, em duas disciplinas, artes da língua inglesa e 

Matemática.  

 

3 . O objetivo do PARCC é medir o progresso do aluno em direção a um conjunto comum 

de padrões de aprendizagem acadêmica artes da língua inglesa e Matemática. 
Em 2010, Massachusetts adotou novos padrões de aprendizagem, e desde então, escolas em toda 

a comunidade tem vindo a introduzi-los nas salas de aula. As normas são mais rigorosas do que as normas 

anteriores e estão ligadas as habilidades e conhecimentos que as universidades e os 

empregadores esperam dos nossos alunos do ensino médio. A melhor preparação para PARCC é 

uma boa instrução de sala de aula que incide sobre as normas que os alunos recebem todos os 

dias. 
 

4 . Nos próximos dois anos, as escolas de Massachusetts será o "test drive" (teste 

movimentação) “PARCC” antes que o estado decide adotar plenamente este novo 

programa de testes. 

Na Primavera de 2014, mais de 1.35 milhões de alunos da 3ª série ao 11 grau em 14 estados, 

incluindo Massachusetts, terá um teste nesta área “PARCC” . Um teste nesta área nos permite 

experimentar as perguntas de teste, certifique-se as perguntas medem o teor de área de assunto 

contido nos padrões de aprendizagem e construir o melhor teste possível. Em Massachusetts, 

iremos selecionar aproximadamente cerca de 15 por cento dos alunos da 3ª série ate 11 grau para 

fazer o teste “PARCC” nesta primavera e experimentar as perguntas do teste . 
 

5 . O ensino superior é um parceiro fundamental no desenvolvimento de novos testes 

“PARCC”. 

Educadores do  jardim de infância ao 12 grau e do ensino superior estão desempenhando um 

papel fundamental no desenvolvimento de novos testes “PARCC”. “PARCC” irá fornecer sinais 

mais claros sobre a prontidão dos alunos para a próxima série e, no ensino médio,  

disponibilidade para a faculdade e carreiras. Cada um das  29 faculdades e universidades 

públicas de  Massachusettsde, com programas de dois e quatro anos, comprometeram-se para 

usar o desempenho dos alunos nos testes “PARCC” como um indicador de disponibilidade  dos 

alunos para cursos  de nível universitários, e suporte de crédito 

 



6 . PARCC é um teste baseado em computador, apesar de existir uma opção de papel e 

lápis. 
Os computadores estão desempenhando um papel cada vez maior em tudo o que fazemos, 

incluindo a educação. Um teste baseado em computador nos permitirá melhorar as formas que os 

alunos possam demonstrar em um teste, o que eles sabem e são capazes de fazer. Por exemplo , 

os alunos poderão usar o computador para concluir tarefas com base no desempenho que melhor 

medem o conjunto de competências que valorizamos, relatório de faculdades e patrões  são 

aquisições necessária para que os alunos.   
. 
7 . Os alunos selecionados para fazer o teste “PARCC” nesta primavera têm maior 

probabilidade de continuar participando nos testes MCAS. Os alunos que participam do teste 

nesta área “PARCC”  este ano não receberá pontos ou grau com base em seu desempenho. A 

maioria das escolas vai continuará a administrar os testes “MCAS” para alunos nas classes 

selecionadas “PARCC” para preservar a comunicação de informações valiosas sobre o 

desempenho dos alunos para os pais. Além disso, todos os alunos do ensino médio de  

Massachusetts, pelo menos até a classe de 2018, são obrigados a fazer e passar nos testes MCAS 

do ensino médio em três temas para satisfazer a exigência de graduação do estado e ganhar um 

diploma do ensino médio.  

 
8 . Estamos nos esforçando para fazer os testes “PARCC” acessível a todos os alunos. 
Estamos empenhados em garantir que todos os alunos, incluindo os alunos com deficiência e 

alunos apredizes da línguas Inglês, sejão capazes de participar de uma forma significativa e 

adequada, assim posemos relatar resultados válidos para todos os alunos. Estamos projetando um 

programa de testes que é inclusivo para todos os alunos, e a construção de muitos recursos de 

acessibilidade que consideramos ser melhor acomodações no MCAS e para o teste PARCC 

baseado em computador. 

 

9 . Os pais podem ajudar as crianças a se preparar para o teste “PARCC” . 
Os pais podem ajudar seus filhos a se preparar para “PARCC” familiarizando-se com os padrões 

acadêmicos de ensino do estado. Os padrões são postados on-line em 

http://www.doe.mass.edu/candi/commoncore . O PTA Nacional também desenvolveu um Guia 

dos Pais para o sucesso do aluno, disponível em Inglês e Espanhol, em resposta ao novo conjunto 

comum de padrões de aprendizagem . Além disso, testes práticos “PARCC” e exemplos de 

perguntas serão disponibilizados mais tarde nesta primavera.  

 

10 . Nos próximos anos, “PARCC” poderá substituir MCAS como programa de testes. 

 Com base no "test drive" de dois anos de “PARCC” , o comissário estadual de ensino 

fundamental  médio irá avaliar os pontos fortes do teste “PARCC” e capacidade do programa 

para medir novos padrões acadêmicos de ensino do estado em artes da língua Inglêsa . O 

Conselho de Educação Primária e Secundária de Massachusetts votarão para adotar totalmente o 

“PARCC” como novo programa de testes do estado no outono de 2015. 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre “PARCC”, visite o site: http://www.doe.mass.edu/parcc , 

envie um e-mail para parcc@doe.mass.edu, ou , como sempre, pergunte ao seu diretor. 


