
Prezados Pais ou Encarregados de Educação, 

 

Este ano, o Departamento de Educação Primária e Secundária de Massachusetts estarão testando 

e avaliando como parte de uma transição entre o atual teste de MCAS, e um programa de 

avaliação on-line desenvolvido pela parceria para avaliação e preparação para a faculdade e 

carreira ou “PARCC”.  Como parte desta transição, cerca de 17% dos alunos de Massachusetts 

serão testado  no “PARCC”  nesta Primavera. O objetivo deste teste é permitir que as escolas e 

os alunos a experimentam uma nova avaliação antes que conta, para os distritos a fim de avaliar 

a sua disponibilidade de infra-estrutura de tecnologia, e para permitir que o “DESE” possa 

garantir que as perguntas sejão justas, em nível de graduação, e medir as habilidades previstas.  

 

Classes em doze das dezessete escolas de Cambridge foram escolhidos aleatoriamente pelo 

“DESE” para participar do teste “PARCC”. 

 

Seguintes escolas de Cambridge que participarão do teste PARCC nesta Primavera: 

Escola Grau/ Série Matéria # de Classes 

Amigos 4  Língua inglesa 2  

Amigos 7  Matemática 2  

Cambridgeport 4 Língua inglesa 2  

Fletcher Maynard Academy  4  Matemática 1  

Graham & Parks 5  Língua inglesa 2  

Haggerty 4 Língua inglesa 1 

Kennedy Longfellow 4 Matemática 2 

Peabody 4 Matemática 2 

Cambridge Street Upper School 

 
7 Língua inglesa 2 

Cambridge Street Upper School 8 Matemática 2 

Putnam Avenue Upper School 6 Língua inglesa 2 

Putnam Avenue Upper School 7 Língua inglesa 2 

Putnam Avenue Upper School 8 Língua inglesa 2 

Rindge Avenue Upper School  7 Matemática 2 

Rindge Avenue Upper School  8 Língua inglesa 2 



Vassal Lane Upper School  6 Língua inglesa 2 

Vassal Lane Upper School 7 Matemática 2 

Vassal Lane Upper School 8 Matemática 2 

 

 

Algumas escolas estarão participando de um teste baseado em papel, enquanto outras irão fazer o 

teste on-line. Da mesma forma, algumas escolas terão o componente de Avaliação de 

Desempenho Baseado em Março/Abril, enquanto outros vão ter o componente de fim de ano em 

Maio/Junho. Classes específicas de alunos escolhidos para fazer o teste de Provas “PARCC”  

serão comunicadas pelo ditetor de cada edifício. A quantidade de tempo dedicada ao  testes é de 

aproximadamente duas horas por sessão. O número de sessões ainda está para ser determinado. 

Os alunos que necessitam de acomodações receberá ajuda  como parte da administração, o 

Escritório de Serviços ao aluno estará coordenando com diretores de construção para identificar 

as acomodações apropriadas e  necessárias para o teste “PARCC”. Os Alunos  que forem 

selecionados para participar do teste  PARCC este ano não irão receber uma nota ou grau no 

PARCC . Além do teste , todos osalunos  de Cambridge  irá tirar o MCAS e todos os alunos 

receberão sua pontuação MCAS como de costume. 

 

À medida que se aproxima do teste, o diretor da escola da sua criança, vai estar  se comunicando  

com você e lhe dando  mais informações. Além disso, eu incluí alguns recursos do Departamento 

de Educação Primária e Secundária que explica o teste PARCC com mais detalhes. Se você tiver 

alguma dúvida, por favor não hesite em entrar em contato com o diretor da sua criança, ou com o 

Gabinete de Currículo das escolas Públicas de Cambridge: 617-349-6483. 

 

Sinceramente, 

 

Jessica L. Huizenga, ED.D 

Assistante Superintendente para Currículo, Ensino e Avaliação 

 

 

 

 

 


