
    Para os pais ou responsável, 

Gostaríamos de lhes informar sobre as oportunidades disponíveis para seu filho(a) de participar na escola em 

avaliações estaduais e/ou nacionais.  

Conforme o Decreto de Emergência N° 2020-EO-01 da Secretaria de Educação da Flórida (FDOE, sigla em 

inglês), a administração das avaliações estaduais do Jardim de Infância a 12ª série, que seriam realizadas na 

primavera do ano letivo de 2019-20 após 16 de março de 2020, foi cancelada. Os alunos que não estavam se 

formando e estavam matriculados na 10ª série e/ou cursando Álgebra 1 (ou matéria equivalente) durante a 

primavera de 2020 e que estavam previstos para fazer as avaliações da 10ª série de Língua Inglesa (ELA, sigla em 

inglês) e/ou Prova Final (EOC, sigla em inglês) de Álgebra 1, tiveram o requisito de participação em determinada 

avaliação dispensado pelo Decreto de Emergência N° 2020-EO-01. No entanto, esses alunos ainda devem cumprir 

com esses requisitos de formatura sendo aprovados na determinada avaliação quando a mesma for administrada 

novamente, ou obtendo a pontuação correspondente ou comparativa apropriada, como especificado nas tabelas 3 

e 4 (http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7764/urlt/GradRequireFSA.pdf). Esses alunos poderão participar de 

qualquer retomada da avaliaçao de Língua Inglesa (ELA) ou Prova Final determinada para cumprir com o requisito de 

formatura, mas não é exigido que façam antes de usarem uma pontuação correspondente ou comparativa.  

Por último, a participação e os requisitos do cálculo de 30% da nota final para os alunos que estavam 

previstos a se submeterem à Prova Final (EOC) na primavera de 2020 foram dispensados. No entanto, os alunos que 

necessitam passar na Prova Final (EOC) de Biologia 1, Geometria e/ou História dos EUA com o intuito de obter o 

diploma com designação Scholar, devem fazê-lo a fim de obter a designação. Os alunos poderão participar em 

qualquer administração da Prova Final (EOC) para cumprir com os requisitos do diploma com designação Scholar. 

Medida a ser Tomada:  

Solicitamos que façam o log in, juntamente com seu filho, no Portal do Aluno e façam uma busca usando a palavra 

“testing”. Selecionem o bloco (tile) “Testing Registration” que vai aparecer.  Isso lhes permitirá que confirmem se 

seu filho irá ou não retornar à escola para participar dessa oportunidade e concluir a Avaliação Estadual ou Nacional.   

● Os alunos que vierem à escola para serem avaliados devem seguir as diretrizes dos Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).  

● Observem que se selecionarem "No” para ACT-NCR, PSAT NMSQT, FSA de Língua Inglesa (ELA) ou de 

Álgebra, estarão perdendo a oportunidade de cumprir com um dos requisitos de formatura. A Secretaria de 

Educação da Flórida (FDOE ) não tem planos de dispensar os requisitos de formatura para 2020-2021. 

● Se o seu filho necessitar de transporte, a escola precisará ser informada sete (7) dias antes da data da 

prova.  Quando o aluno finalizar uma determinada prova naquele dia, a escola terá que providenciar um 

local para que o aluno faça tarefas pelo restante do dia, até que o transporte da tarde chegue para buscá-

lo.  

● Entrem em contato com Alysia Pavilonis, coordenadora de testes da sua escola para confirmar as datas dos 

testes que os senhores selecionaram. A maioria dos testes acontecem no início do dia letivo, portanto se 

planejem assim que a escolas lhes comunicar as datas.  

Caso tenham perguntas, não hesitem em entrar em contato com Alysia Pavilonis, Assessment Coordinator no 

alysia.pavilonis@palmbeachschools.org ou por telefone 561-493-6897. 

     Obrigado(a). 
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