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Avaliação MAP Growth da NWEA

A NWEA apresentou uma proposta para administrar as medidas da 

Avaliação de progresso acadêmico (MAP) Growth para admissão em 

escolas de exame.

➔ Teste adaptativo de computador

➔ Não cronometrado

➔ Múltipla escolha e perguntas de arrastar e soltar

➔ Fornece matemática, leitura e língua e literatura

➔ Pode ser usado como uma avaliação formativa, além de para 

processos seletivos de admissão 



Por que o teste da NWEA foi selecionado

➔ Alinhamento com as Estruturas curriculares de MA 

◆ Banco sólido de itens

◆ Cada pergunta/item está alinhado aos padrões estaduais

◆ Todos os itens passam por uma revisão por especialistas 

internos e externos para alinhamento, precisão e validade



Por que o teste da NWEA foi selecionado, cont.

➔ Válido para uso com diversos alunos

◆ Enviaram seu processo para revisão de parcialidade, incluindo 

sensibilidade e justiça

◆ Enviaram sua análise estatística de DIF

● Realizaram a Análise de funcionamento diferencial do item (DIF) 

para avaliar se os itens eram justos para os alunos em diversos 

subgrupos.

● Cada item foi avaliado minuciosamente em vários pontos do 

processo de desenvolvimento, passou por análises de 

tendências e sensibilidade específicas.

● O comitê considerou a análise convincente.



Por que o teste da NWEA foi selecionado, cont.

➔ Inclui várias acomodações embutidas para Aprendizes de inglês e 

alunos com deficiências

◆ A avaliação MAP está disponível em espanhol

◆ Ferramentas de avaliação universais incluídas, como folhas com 

linhas, marcador, bloco de notas digital, calculadoras, dispositivo 

de texto para voz e eliminador de resposta



Avaliação adaptativa MAP Growth
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Escala de RIT

▫ Intervalo igual 

▫ Usado para mostrar crescimento 
ao longo do tempo

▫ Independentemente do nível de 
escolaridade
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Dados normativos: fornecendo 
contexto para os dados



Dados normativos: fornecendo contexto para os 
dados

▫ Normas de nível escolar

▪ Desempenho típico 

▪ Início, meio e final do 
ano



Estudo de relação MCAS-MAP

● Os números em negrito 

são pontuações de RIT 

da primavera por série 

que correspondem a 

“Atendeu as 

expectativas” do MCAS 

● Alunos com percentil 60 

ou acima no MAP Growth 

têm uma maior 

probabilidade de “Atender 

as expectativas” no 



Distritos que utilizam a NWEA

➔ As BPS utilizam o teste atualmente como uma avaliação 

formativa

➔ É usado como um dos componentes para escolas de matrícula 

seletivaEscolas Públicas de 

Chicago

Usam pontuações de percentil em Leitura e Matemática como 

parte dos critérios de admissão (combinados com notas e um 

exame de admissão)

Escolas Públicas de 

Metro Nashville

Convertem as pontuações MAP em uma pontuação de Stanine, 

que é uma escala de 9 pontos. As pontuações são aceitas de 

testes com normas nacionais. (Link)

http://mnps.ss13.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_32970243/File/Learn/Register for School/School Options/OptionalSchool_AcademicRequirements_20212022.pdf

