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MEMORANDO 

PARA:  Comitê Escolar  

DE:  Monica Hogan, Diretora Executiva Sênior, Dados e Responsabilidade 

CC:  Superintendente Brenda Cassellius 

Chefe de Gabinete Mary Dillman 

Conselheira Sênior, Megan Costello 

 Eva Mitchell, Diretora de Responsabilidade 

DATA:  6 de outubro de 2021 

RE:   Apresentação dos resultados do MCAS de 2021 

Em 21 de setembro de 2021, o Departamento de Educação Primária e Secundária do MA divulgou publicamente os 

resultados do MCAS de 2021. Os alunos da 3ª à 8ª série e 10ª ano realizaram o MCAS na primavera de 2021 em artes da 

língua inglesa, matemática e ciências. Em reconhecimento aos desafios da pandemia, o DESE ajustou as práticas de 

administração das seguintes maneiras: 

● Os alunos da 3ª à 8ª série fizeram apenas uma sessão com um teste regular de duas sessões em artes da língua 

inglesa , matemática e ciências.  

● Os alunos da 3ª à 8ª série puderam participar de uma administração remota para atender às famílias que optaram 

que os filhos tivessem uma aulas remotas até o final do ano letivo.  

● Testes remotos e pequenas avaliações não eram opções para alunos da 10ª série (classe de 2023), que ainda 

precisam passar no MCAS para cumprir a determinação de competência. 

● A determinação da competência modificada em artes da língua inglesa e matemática foi estendida aos alunos da 

turma de 2022 que ainda não haviam recebido o ser CD, em reconhecimento às oportunidades de teste perdidas 

para aquela turma. Alunos de todas as séries ainda podiam participar voluntariamente de testes para bolsas de 

estudos.   

Os resultados do MCAS 2021 devem ser interpretados com cautela devido a essas alterações. 

Destaques sobre os dados: 

3ª a 8ª série 

● Noventa e um por cento (91%) dos alunos do BPS da 3ª à 8ª série fizeram o MCAS em artes da língua inglesa e 

matemática. A participação por série variou entre 87% e 94%. 

● Trinta e um por cento (31%) dos alunos testados atenderam ou superaram as expectativas na 3ª à 8ª série em artes 

da língua inglesa. Houve uma redução de 4 pontos percentuais em relação a 2019, número menor do que a queda 

estadual de 6 pontos percentuais. A pontuação média em escala nas notas da 3ª à 8ª série em artes da língua 

inglesa foi 487,4. Houve uma diminuição de 4,5 pontos em 2021 em relação a 2019,. Esse valor é semelhante a 

queda em todo o estado de 4,7 pontos. 

● 20% dos alunos da 3ª à 8ª série testados atenderam ou superaram as expectativas em matemática. Houve uma 

redução de 13 pontos percentuais em relação a 2019, número menor do que a queda estadual de 16 pontos 

percentuais. A pontuação média em escala nas notas da 3ª à 8ª série em .atemática foi 479,5. Houve uma 

diminuição de 10,5 pontos em 2021 em relação a 2019,. Esse valor é semelhante a queda em todo o estado de 9,5 

pontos. 

10º ano 

● Os alunos da 10ª série que não fizeram o MCAS na primavera de 2021 terão a oportunidade de fazer o teste no 

outono de 2021.  

● No BPS, 70% dos alunos do 10º ano fizeram o MCAS de artes da língua inglesa e 68% dos alunos do 10º ano 

fizeram MCAS de matemática.  

● Para os alunos que participaram do MCAS do 10º ano, os resultados de artes da língua inglesa foram consistentes 

com o desempenho pré-pandemia, enquanto o desempenho em matemática diminuiu em 2019. 

 

A apresentação desta noite apresentará informações adicionais sobre o desempenho dos alunos por grupo de alunos 

principais. 


