
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

   
 

  
 

 
 

 

 

 
  

Sistema de Avaliação Escolar da Pensilvânia 
Guia do Relatório do Aluno da Pensilvânia 

GUIA PARA ENTENDER O RELATÓRIO  
DO ALUNO DA PENSILVÂNIA 
Departamento de Educação da Pensilvânia 

Prezada família, 

Todo ano, os alunos das escolas públicas da Pensilvânia fazem as provas do Sistema de Avaliação Escolar da 
Pensilvânia (Pennsylvania System of School Assessment, PSSA), nas disciplinas de língua inglesa, matemática 
e ciências. Este relatório do aluno explica o desempenho do seu filho na avaliação de 2018-2019. Caso ele não 
tenha feito alguma das provas, uma parte do relatório ficará em branco. 

Você pode ajudar o seu filho a crescer academicamente, analisando os resultados do exame do PSSA com ele, 
observando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, e continuando a incentivá-lo a se esforçar ao 
máximo na escola. Também pode ser útil falar com os professores do seu filho sobre esses pontos fortes e 
oportunidades de crescimento. 

A sua contribuição com a educação do seu filho é essencial e, trabalhando juntos, o Departamento de Educação 
da Pensilvânia, as escolas do estado e as famílias podem preparar a próxima geração da Pensilvânia para o 
sucesso. 

Atenciosamente, 

Pedro A. Rivera 
Secretário de educação 
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Informações sobre o aluno.  
Aqui você encontrará o nome do aluno 
(Student Name), a escola (School), o 
distrito (District), a data da prova (Test 
Date) e a nota (Grade). 

Informações e ferramentas do relatório. 
Esta parte fornece informações sobre o 
PSSA e o relatório individual, além de 
recursos para saber mais sobre o 
desempenho do aluno. 

Resultados do PSSA do aluno. 
Esta seção indica o nível de desempenho 
do aluno nas avaliações de língua inglesa 
(English Language Arts), matemática 
(Mathmatics) e ciências (Science). 

O que significam os níveis de 
desempenho? 
Esta parte fornece uma descrição geral dos 
níveis de desempenho (Performance 
Levels) da Pensilvânia. O desempenho dos 
alunos no PSSA tem quatro níveis: 
avançado (Advanced), proficiente 
(Proficient), básico (Basic) e abaixo do 
básico (Below Basic).  
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Qual é o nível de desempenho do aluno?  
Indica o nível de desempenho 
(Performance Level) do aluno naquela 
disciplina.  

*Observe: se o aluno não tiver feito a prova 
porque a disciplina não se aplica a ele, o 
relatório exibirá "Não aplicável" (Not 
Applicable, NA). Se o aluno não tiver 
recebido pontuação, o relatório exibirá 
“Sem pontuação” (No Score, NS). 

Qual é a pontuação do aluno? 
Indica a pontuação PSSA do aluno na 
referida disciplina. Além disso, a seta no 
gráfico indica o enquadramento da 
pontuação do aluno nos níveis de 
desempenho. As pontuações são 
organizadas por assunto e aparecem nas 
páginas 2 e 3 do relatório do aluno. 

Uma vez que cada disciplina tem sua 
própria escala individual, as pontuações do 
aluno no PSSA não devem ser comparadas 
entre as disciplinas examinadas. 

Como o aluno se saiu em cada 
categoria? 
Indica o total de pontos possíveis e o 
desempenho do aluno em cada categoria 
do relatório. As categorias estão descritas 
na página 4. 

Perfil dos pontos fortes. 
O perfil dos pontos fortes (Strength 
Profile) fornece indicação do desempenho 
do aluno em cada categoria do relatório. A 
medida do perfil leva em consideração a 
dificuldade dos itens e pode ser usada para 
ajudar a identificar as áreas nas quais o 
aluno precisa melhorar e em quais se saiu 
melhor. 
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Pontuação escalonada mínima/máxima. 
As pontuações escalonadas mínima e 
máxima representam as pontuações mínima 
e máxima possíveis em cada avaliação. 
Cada exame PSSA tem uma pontuação 
mínima, que permanece a mesma todo ano. 
No entanto, a pontuação máxima para cada 
exame pode variar, dependendo da 
dificuldade do exame a cada ano (um 
exame mais difícil em determinado ano 
terá pontuação máxima mais alta).  

Erro padrão da medida. 
Esse intervalo reflete o erro padrão da 
medida da pontuação do PSSA do aluno. 
Especificamente, fornece limites razoáveis 
para o intervalo de pontuações que o aluno 
pode receber, caso tenha feito outro exame 
equivalente. (Ou seja, o aluno fez um 
exame abrangendo exatamente o mesmo 
conteúdo, mas incluiu um conjunto 
diferente de itens.) Por exemplo, se a 
pontuação do PSSA for 1750 e o erro 
padrão da medida for de 1700 a 1800, o 
aluno provavelmente terá pontuação entre 
1700 e 1800, caso tenha feito uma versão 
diferente do exame. 
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Descrições das categorias do relatório 
de pontuação 

Esta parte do relatório do aluno contém a 
descrição das categorias que foram avaliadas 
no PSSA. As categorias estão alinhadas com 
os padrões do estado e são usadas como 
ferramenta para práticas de ensino nas 
escolas. 

As categorias do relatório são diferentes para 
cada ano escolar. 
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