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25 de abril de 2022,
Prezado Pai ou Responsável:
Para se qualificar para receber um diploma do ensino médio, os alunos devem atender todos os
requisitos locais de graduação e devem obter uma pontuação de pelo menos 472 na 10ª série
de MCAS de ELA, pelo menos 486 no MCAS de Matematicas e uma pontuação escalada pelo
menos 220 nos exames de Ciência e Tecnologia de Engenharia (STE) (certas pontuações podem
exigir que os alunos cumpram os requisitos de um Plano de Proficiência Educacional [EPP]).
Administramos com sucesso o teste ELA em março e estamos planejando o próximo MCAS de
Matematicas na terça-feira, 17 de maio e quarta-feira, 18 de maio. O teste de matemática,
como o teste de ELA, exigirá que os alunos tragam seus Chromebooks totalmente carregados, e
também os seus carregadores, para a escola no dia do teste. Qualquer aluno que tenha um
problema com o seu Chromebook deve entrar em contato com o Departamento de IT da Blue
Hills o mais rápido possível para resolver o problema.
Na terça-feira, 7 de junho, e na quarta-feira, 8 de junho, administraremos o teste de Biologia do
MCAS. O teste de Biologia também exigirá que os alunos tragam seus Chromebooks totalmente
carregados para a escola.
Para todas as sessões do MCAS, é necessária documentação médica para qualquer aluno que
perca uma sessão de teste. A documentação será exigida no primeiro dia em que o aluno
retornar à escola. Por favor, ligue para o escritório de atendimento se seu filho estiver doente
em algun dia de teste de MCAS.
Sabemos que este pode ser um momento estressante para os jovens. Pedimos que nesses dias
você faça todo o possível para que seu filho chegue à escola bem descansado e pontualmente.
Em troca, faremos todo o possível para fornecer um ambiente de apoio e incentivo. Além disso,
forneceremos café da manhã e lanches. Também forneceremos almoço para qualquer aluno
que necessite tempo prolongado para completer o teste.
Os alunos e pais/responsáveis devem ser lembrados dos seguintes procedimentos:
Os testes começarão às 8h00. Pontualidade é necessária.
Os regulamentos de teste do MCAS serão seguidos com precisão.
Os alunos devem trazer o Chromebook emitido pela escola totalmente carregado para as
sessões do MCAS de matemática (17 e 18 de maio) e das sessões do MCAS de ciências (7 e 8 de
junho).

Nenhum telefone celular, relógio inteligente ou dispositivo eletrônico pode estar na posse de
um aluno durante o teste. Todos os telefones celulares e relógios inteligentes serão coletados
pelo fiscal do teste.
Nenhumas notas podem ser trazidas para a sala de testes.
Os alunos podem trazer materiais para a sala de testes para trabalhar ou ler após do teste. Os
monitores de teste orientarão os alunos sobre onde colocar esses materiais na sala de testes.
O MCAS não é um teste cronometrado; no entanto, o dia escolar não pode ser prolongado.
Durante os intervalos e após os testes, os alunos não podem discutir os testes.

Qualquer violação dos regulamentos de teste mencioneados acima resultará na anulação do
teste e notificação apropriada ao Departamento de Educação Elementar e Secundária de
Massachusetts.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar felicidades aos alunos e agradecer por
seu apoio contínuo à Escola Técnica Regional de Blue Hills. Em caso de dúvidas, não hesite em
entrar em contato com a secretaria acadêmica.
Sinceramente,

Dr. Paulo Bavuso
Diretor Acadêmico

