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Mudanças na administração e dados do MCAS de 2021
● Em 2021, os seguintes ajustes foram feitos ao MCAS devido a pandemia de COVID-19:

○ Do 3º ao 8º ano, os alunos fizeram apenas uma sessão do MCAS, com uma meta de aproximadamente 
metade dos alunos na sessão 1 e metade na sessão 2. Os alunos também foram autorizados a realizar o 
MCAS remotamente.

○ No 10º ano, os alunos foram obrigados a fazer o MCAS presencialmente, devido ao requisito de 
graduação de determinação de competência. Os alunos que não fizeram o MCAS na primavera de 2021 
terão a oportunidade de refazer no outono de 2021. A duração do MCAS do 10º ano não foi reduzida.

● A intenção da administração do MCAS de 2021foi a de fornecer dados de diagnóstico às escolas e distritos. As 
determinações de responsabilidade não serão feitas no outono de 2021.

● Os resultados de Ciências do 8º ano estão incompletos e não incluem alunos que fizeram a avaliação 
remotamente.

● O DESE mudou a metodologia para calcular o crescimento acadêmico dos alunos, de um modelo de 
crescimento com base em grupos para um modelo de crescimento com base em parâmetros. Esta nova 
abordagem permite que as escolas e os distritos estimem melhor o impacto das condições durante a pandemia 
no aprendizado e progresso dos alunos nos últimos 18 meses. 



Resultados do MCAS de Língua e Literatura Inglesa (ELA) por nível escolar

31% dos alunos avaliados atenderam ou superaram as expectativas de ELA do 3º ao 8º ano, uma redução de 4 
pontos percentuais em relação a 2019. Todos os níveis escolares apresentaram uma redução ou não houve 
nenhuma alteração.



Resultados do MCAS de Matemática de 2021 por nível escolar
20% dos alunos avaliados atenderam ou superaram as expectativas em Matemática do 3º ao 8º ano, uma 
redução de 13 pontos percentuais em relação a 2019, com uma redução em todos os níveis escolares.



Distrito Matrícula

Séries: 3º ao 8º ano Série: 10º ano
ELA (Língua e Literatura 

Inglesa) Matemática
ELA (Língua e Literatura 

Inglesa) Matemática

2019 2021 Alteração 2019 2021 Alteração 2019 2021 Alteração 2019 2021 Alteração

Boston 48.112 35 31 -4 33 20 -13 45 45 0 47 38 -9

Springfield 24.239 30 24 -6 25 11 -14 30 36 6 24 22 -2
Worcester 23.986 37 28 -9 31 15 -16 42 42 0 36 29 -7
Brockton 15.384 27 21 -6 22 11 -11 34 35 1 26 22 -4

Lynn 15.587 38 24 -14 37 13 -24 37 36 -1 38 22 -16
Lowell 14.023 38 27 -11 37 18 -19 46 48 2 42 38 -4

Lawrence 12.842 30 18 -12 31 10 -21 30 28 -2 31 20 -11

Estado 911.465 52 46 -6 49 33 -16 61 64 3 59 52 -7

Comparação com grandes distritos urbanos de Massachusetts

Porcentagem dos alunos que atenderam ou superaram as expectativas

O desempenho em todo o estado e em outros grandes distritos urbanos também diminuiu, 
Boston teve uma queda menor do que o estado e do que outros distritos.



Área da meta Medida Parâmetro 
(2019)

Meta de 1 
ano (2021)

Real
(2021)

Desempenho de 
alunos com 
deficiências

A porcentagem de alunos com deficiências com um Percentil 
de crescimento acadêmico dos alunos (SGP) na avaliação de 
ELA do MCAS de 50 ou superior.*

41,3% 42,8% 28,3%

A porcentagem de alunos com deficiências com um Percentil 
de crescimento acadêmico dos alunos (SGP) na avaliação de 
Matemática do MCAS de 50 ou superior.*

41,4% 42,9% 22,2%

Pensamento 
crítico em 
Matemática, 
Ciências e 
Alfabetização

Pontuação média composta do 3º ao 8º ano** - ELA 492,0 493,2 487,5

Pontuação média composta do 3º ao 8º ano** - MCAS 490,2 491,7 479,8

Pontuação média composta do MCAS do 3º ao 8º ano** -
Ciências 484,6 487,2 480,4

6

Atualização das metas do Comitê Escolar

*A metodologia de cálculo do percentil de crescimento acadêmico dos alunos mudou entre 2019 e 2021 devido à pandemia de COVID-19.
** As pontuações compostas incluem o desempenho dos alunos que fizeram a avaliação MCAS-Alt, conforme determinado pelo sistema de 
responsabilidade do DESE de Massachusetts.



Resultados do MCAS do 3º ao 8º ano



ELA no MCAS do 3º ao 8º ano ao longo do tempo

Grupo de alunos

Pontuação média composta Média do percentil de crescimento acadêmico dos alunos

2019 2021 Tendência de 1 ano 2019 2021 Tendência de 1 ano

Todos os alunos 491,9 487,4 -4,5 48,6 33,4 -15,2

3º ano 495,4 490,7 -4,7 -- -- --

4º ano 492,6 489,1 -3,5 46,6 -- --

5º ano 493,7 487,7 -6,0 53,6 31,7 -21,9

6º ano 490,2 485,3 -4,9 50,1 34,7 -15,4

7º ano 488,9 485,0 -3,9 45,3 33,1 -12,2

8º ano 489,9 485,9 -4,0 46,9 34,0 -12,9

Asiática 506,6 501,9 -4,7 53,4 39,7 -13,7

Negra 486,1 481,2 -4,9 46,3 30,3 -16,0

Latina 487,4 482,0 -5,4 48,1 32,5 -15,6

Branca 507,5 504,4 -3,1 51,5 37,5 -14,0

Em desvantagem 
econômica 486,6 481,6 -5,0 47,3 31,6 -15,7

Alunos com 
deficiências 475,5 472,8 -2,7 44,1 29,7 -14,4

Aprendizes de Inglês 479,4 470,7 -8,7 48,8 32,1 -16,7

Aprendizes de Inglês 
anteriormente 503,1 495,3 -7,8 51,2 36,4 -14,8

Alunos com 
deficiências 
Aprendizes de Inglês 473,9 470,0 -3,8 43,4 29,3 -14,1

Nota: De acordo com os requisitos de inclusão do DESE para relatórios, os alunos que fizeram a avaliação alternativa não foram incluídos.

● A pontuação média 
composta para todos os 
alunos diminuiu 4,4 pontos
para 487,5 entre 2019 e 2021 
em ELA do 3º ao 8º ano.

● Todos os níveis escolares e 
os principais grupos de 
alunos apresentaram uma 
redução na pontuação 
média composta entre 2019 
e 2021.

● O SGP médio para todos os 
alunos diminuiu 15,3 
pontos para 33,3 entre 2019 
e 2021 em ELA do 3º ao 8º 
ano.



Matemática no MCAS do 3º ao 8º ano ao longo do tempo

Grupo de alunos

Pontuação média composta Média do percentil de crescimento acadêmico dos alunos

2019 2021
Tendência de 1 

ano 2019 2021
Tendência de 1 

ano

Todos os alunos 490,0 479,5 -10,5 47,9 26,8 -21,1

3º ano 490,4 477,5 -12,9 -- -- --

4º ano 489,8 475,2 -14,6 46,7 -- --

5º ano 491,3 480,1 -11,2 53,1 25,7 -27,4

6º ano 490,1 480,2 -9,9 45,5 22,9 -22,6

7º ano 487,9 483,7 -4,2 43,9 32,9 -11,0

8º ano 490,7 480,7 -10,0 49,4 25,9 -23,5

Asiática 511,9 501,8 -10,1 52,5 33,5 -19,0

Negra 482,9 471,7 -11,2 45,8 24,7 -21,1

Latina 485,0 473,4 -11,6 47,2 26,0 -21,2

Branca 506,1 496,7 -9,4 50,9 27,9 -23,0

Em desvantagem 
econômica 484,5 473,4 -11,1 46,6 25,6 -21,0

Alunos com 
deficiências 473,6 466,7 -6,9 44,0 27,4 -16,6

Aprendizes de 
Inglês 480,5 465,8 -14,7 47,5 28,7 -18,8

Aprendizes de 
Inglês 
anteriormente 501,1 487,4 -13,7 49,0 27,7 -21,3

Alunos com 
deficiências 
Aprendizes de 
Inglês 474,1 466,5 -7,6 44,2 29,7 -14,5

Nota: De acordo com os requisitos de inclusão do 
DESE para relatórios, 
os alunos que fizeram a avaliação alternativa não 
foram incluídos.

● A pontuação média composta 
para todos os alunos 
diminuiu 10,2 pontos para 
479,8 entre 2019 e 2021 em 
Matemática do 3º ao 8º ano.

● Todos os níveis escolares e os 
principais grupos de alunos 
apresentaram uma redução 
na pontuação média 
composta entre 2019 e 2021.

● O SGP médio para todos os 
alunos diminuiu 21,1 pontos 
para 26,8 entre 2019 e 2021 
em Matemática do 3º ao 8º 
ano.



Ciências no 5º e 8º ano ao longo do tempo

Grupo de alunos
Pontuação média composta

2019 2021
Tendência de 1 

ano
Todos os alunos 484,4 480,1 -4,3

5º ano 483,7 480,3 -3,4
8º ano 485,1 479,8 -5,3

Asiática 499,9 493,5 -6,4
Negra 477,9 473,3 -4,6
Latina 479,7 475,5 -4,2

Branca 499,6 497,7 -1,9
Em desvantagem 
econômica 479,1 474,9 -4,2

Alunos com deficiências 469,6 467,9 -1,7
Aprendizes de Inglês 471,1 464,5 -6,6
Aprendizes de Inglês 
anteriormente 494,0 485,7 -8,3

*Os resultados da avaliação remota do 8º ano não foram incluídos e não serão divulgados devido a 
um erro de pontuação.

● A pontuação média composta 
para todos os alunos diminuiu 
4,3 pontos para 480,1 entre 2019 
e 2021 em Ciências no 5º e 8º 
ano.

● Todos os níveis escolares e os 
principais grupos de alunos 
apresentaram uma redução na 
pontuação média composta 
entre 2019 e 2021.

● A pontuação média composta 
para todos os alunos teve uma 
redução maior no 8º ano do que 
no 5º ano. 

● Não há resultados relatados de 
SGP de Ciências.



Resultados do MCAS do 10º ano



ELA no MCAS do 10º ano ao longo do tempo
Grupo de alunos

Pontuação média composta
Média do percentil de crescimento acadêmico dos 

alunos

2019 2021
Tendência de 1 

ano
2019 2021

Tendência de 1 
ano

Todos os alunos* 496,4 496,0 -0,4 46,7 47,0 0,4

Asiática 512,6 510,1 -2,5 57,7 51,7 -6,1

Negra 490,4 490,9 0,5 42,4 43,9 1,4

Latina 490,1 491,1 1,0 42,3 47,3 4,9

Branca 514,6 513,0 -1,6 54,7 51,1 -3,6

Em desvantagem 
econômica

490,3 490,0 -0,3 43,0 45,0 2,0

Alunos com 
deficiências

481,5 481,4 -0,1 40,1 47,4 7,4

Aprendizes de Inglês 469,9 466,5 -3,4 37,0 40,0 3,1

Aprendizes de Inglês 
anteriormente

498,1 498,9 0,7 43,6 55,2 11,6

Alunos com 
deficiências 
Aprendizes de Inglês

473,3 473,8 0,5 36,1 45,0 8,9

*Aproximadamente 30% dos alunos do 10º ano não 
fizeram o teste devido ao ensino remoto. 
Além disso, de acordo com os requisitos de inclusão do 
DESE para relatórios, os alunos que fizeram a avaliação 
alternativa não foram incluídos.

● A pontuação média composta para 
todos os alunos diminuiu 0,7 pontos
para 495,7 entre 2019 e 2021 em ELA 
do 10º ano.

● Houve alterações variáveis na 
pontuação composta dos principais 
grupos de alunos entre 2019 e 2021.

● O SGP médio de todos os alunos 
diminuiu 0,4 pontos para 47 entre 
2019 e 2021 em ELA do 10º ano.



Matemática no MCAS do 10º ano ao longo do tempo

Grupo de alunos
Pontuação média composta

Média do percentil de crescimento 
acadêmico dos alunos

2019 2021
Tendência 

de 1 ano
2019 2021

Tendência 
de 1 ano

Todos os alunos* 498,4 491,7 -6,7 55,0 35,1 -19,9

Asiática 521,2 518,1 -3,1 68,0 47,6 -20,4

Negra 491,4 485,2 -6,2 50,7 32,1 -18,6

Latina 491,3 485,3 -6,0 49,9 33,1 -16,9

Branca 515,6 507,5 -8,1 64,4 38,6 -25,8

Em desvantagem 
econômica

492,4 485,4 -7,0 51,2 33,1 -18,1

Alunos com 
deficiências

481,1 474,5 -6,6 43,9 35,2 -8,7

Aprendizes de 
Inglês

479,2 468,8 -10,4 46,8 32,9 -13,9

Aprendizes de 
Inglês 
anteriormente

500,9 494,4 -6,5 52,8 39,0 -13,8

Alunos com 
deficiências 
Aprendizes de 
Inglês

475,9 473,0 -2,9 43,0 38,6 -4,4

*Aproximadamente 30% dos alunos do 10º ano não 
fizeram o teste devido ao ensino remoto. Além disso, de 
acordo com os requisitos de inclusão do DESE para 
relatórios, os alunos que fizeram a avaliação alternativa 
não foram incluídos.

● A pontuação média composta 
para todos os alunos diminuiu 6,7 
pontos para 491,7 entre 2019 e 
2021 em Matemática do 10º ano.

● Houve uma redução na pontuação 
média composta dos principais 
grupos de alunos entre 2019 e 
2021.

● O SGP médio de todos os alunos 
diminuiu 19,9 pontos para 35,1 
entre 2019 e 2021 em Matemática 
do 10º ano.



● Garantir que os alunos estejam conectados à escola
○ Assistente social em tempo integral e um representante das famílias em tempo integral em todas as 

escolas
○ Expansão do modelo de escolas centrais para fornecer acesso a serviços de envolvimento para os 

alunos e as famílias nas escolas
● Assegurar que os professores compreendam o progresso acadêmico e socioemocional dos alunos

○ Acesso a apoio de tutoria 24 horas por dia, 7 dias por semana, alinhado com o currículo e ensino das 
BPS 

○ Monitorar o progresso dos alunos por meio da Avaliação de crescimento do MAP em Leitura e 
Matemática

○ $2,8 milhões de dólares foram alocados em materiais de ensino e de desenvolvimento profissional, 
incluindo acesso a novos recursos curriculares culturalmente apropriados por nível escolar e 
desenvolvimento profissional ao longo de um ano de ensino de alfabetização equitativa

○ Investir $3,4 milhões de dólares em atualizações de bibliotecas escolares para atualizar coleções com 
novos textos de alta qualidade 

● Garantir tempo adicional para aprendizado de alta qualidade especialmente para alunos multilíngues, 
alunos com deficiências e alunos multilíngues com deficiências
○ Centros de aceleração acadêmica
○ Opções de verão de dia inteiro que incluam oportunidades acadêmicas e de aprimoramento

Plano de aceleração acadêmica


