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Caro pai / responsável, 
  
O objetivo desta carta é para informá-lo que o aluno vai levar o computador baseado em ELA Escrita / 

ELA Reading (9 ª e 10 ª Grade) e / ou Algebra 1 / Geometria / Biologia 1 de Fim de Curso / US History ( 

Avaliação (ões) EOC . (veja o calendário na última página para as datas) 
  
De acordo com o Departamento de Educação da Flórida (FDOE), nenhuma administração remota 

está disponível para quaisquer avaliações somativas em todo o estado. O Departamento de Educação 

da Flórida (DOE) exige que todos os alunos presentes durante a janela de teste participem da 

avaliação. Portanto, todos os alunos presentes em qualquer teste ou dias de teste de reposição serão 

obrigados a fazer a avaliação. Além disso, ao contrário de alguns estados, a Flórida não tem uma 

política de "exclusão" para avaliações estaduais usadas como as medidas necessárias de 

aproveitamento do aluno para a Lei de Todo Aluno com Sucesso de 2015.  Os alunos que não 

comparecerem no dia do (s) seu (s) teste (s) serão marcados como ausentes e os procedimentos de relatório 

de ausência padrão estarão em vigor. A determinação final se um aluno está presente no dia do teste 

agendado permanece com os pais / responsáveis. 
  
Os alunos devem chegar à escola entre 7h10 e 7h30. Um crachá de identificação visível (usado em um 

cordão) é necessário para todos os alunos. Se eles não tiverem recebido sua carteira escolar, uma será 

fornecida no momento em que chegarem à escola . FACEMASKS são NECESSÁRIOS em todos os 

momentos enquanto estiver no campus. As salas de teste seguirão as diretrizes de Distanciamento Social e 

de capacidade do CDC para todas as salas de teste. Os computadores usados para teste serão limpos entre 

os usos, assim como as salas de teste serão limpas antes da próxima sessão de teste. Os dias de teste são 

dias inteiros de escola das 7h40 às 2h40. Os alunos não serão liberados após o teste sem 

o passe adequado para ir para casa ou para voltar às aulas de acordo com os dados da escola 

da localização da escola . 
  
A saúde e a segurança de todos os alunos e funcionários das Escolas Públicas do Condado de Broward 

(BCPS) estão entre as maiores prioridades da Blanche Ely High School. O BCPS implantou 

equipamentos de proteção individual, sinalização e pulverizadores eletrostáticos em todas as escolas para 

ajudar a garantir um ambiente de aprendizagem seguro e protegido para alunos e professores. Todos os 

alunos, funcionários e visitantes devem fazer uma avaliação diária de saúde em casa antes de sair 

para a escola ou para o trabalho todos os dias. Além disso, todos os alunos, funcionários, visitantes e 

fornecedores são obrigados a usar coberturas faciais, a menos que estejam isentos do ponto de vista 

médico. Informações adicionais sobre os protocolos de saúde e segurança do distrito podem ser 

encontradas online em https://www.browardschools.com/coronavirus . 

    Dr. Rosalind Osgood, Chair 
                  Laurie Rich Levinson, Vice Chair 
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O objetivo das avaliações em todo o estado é fornecer dados de desempenho acadêmico e ganhos de 

aprendizagem para alunos, pais, professores, administradores escolares e funcionários distritais para 

medir o progresso e o desempenho dos alunos. Embora nenhuma avaliação seja o único determinante da 

promoção, os resultados da avaliação em todo o estado são considerados para uma variedade de decisões 

baseadas na escola, como promoção, colocação em curso e aceitação em programas magnéticos. Os 

alunos que não participam das avaliações obrigatórias em todo o estado correm o risco de serem 

colocados em remediação no ano letivo seguinte e outras consequências (como retenção) com base no 

Plano de Progressão do Aluno do distrito. Para obter mais informações sobre os critérios de promoção, 

consulte o School Board Policy 6000.1 Plano de progressão do aluno 

( https://www.browardschools.com/progressionplan ). As recomendações finais para promoção ou 
retenção serão feitas em uma revisão holística do desempenho acadêmico do aluno durante este ano letivo 

e sua prontidão para o nível de série seguinte. 
  
O teste é o aluno está prevista para são projetados para ser tomada ao longo de dois dias (uma sessão por 

dia) para prevenir a fadiga testando (exceto para ELA escrita que é uma sessão). No entanto, em um 

esforço para reduzir o número de dias de teste presencial para o seu aluno, distritos e escolas receberam 

permissão do FDOE para oferecer a opção de administrar duas sessões no mesmo dia, com um intervalo 

de 15-30 minutos entre sessões. Se você não deseja para o seu aluno para usar esta op ção, entre em 

contato com Olga Ramos, BEHS S LUNO Avaliação Especialista em olgaramos@browardschools.com o 

mais tardar duas semanas antes do dia de teste primária para cada exame. 

  
Para obter informações sobre a duração da sessão de teste e outras informações sobre as avaliações, 

consulte a página “Sobre as avaliações” no portal: https://fsassessments.org/florida-statewide-assessment-

program.stml . 
  
Seu aluno tem a oportunidade de participar de um teste prático para se familiarizar com a plataforma de 

teste baseada em computador, os tipos de itens e os formatos de resposta que verá nas avaliações. Se você 

ou seu aluno quiserem revisar o teste prático baseado em computador em casa, os testes práticos e as 

chaves de resposta estão disponíveis em https://FSAssessments.org/students-and-families/practice-

tests/computer-based-materials /index.stml . 
  
Reveja as seguintes políticas com o seu aluno antes do teste: 

 Dispositivos eletrônicos —Os alunos não têm permissão para ter dispositivos 
eletrônicos, incluindo, mas não se limitando a, telefones celulares, smartphones e 
smartwatches, a qualquer momento durante o teste ou durante os intervalos (por 
exemplo, banheiro), mesmo se os dispositivos estiverem desligados ou os alunos não os 
usam . Se o seu aluno for encontrado com um dispositivo eletrônico, o teste dele será 
invalidado.  

 Política de calculadora - Para avaliações EOC de Álgebra 1 e 
Geometria, calculadoras aprovadas podem ser usadas durante a Sessão 2 apenas . Se os 
alunos tiverem calculadoras portáteis durante a Sessão 1, seus testes serão  
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invalidados. Para Biology 1 EOC, uma calculadora portátil de quatro 
funções pode ser usada somente se a escola fornecer a todos os 
alunos uma calculadora portátil de quatro funções. 

 Reconhecimento das regras de teste —Todos os testes incluem um Reconhecimento 
das regras de teste que diz: “Eu entendo as regras de teste que acabaram de ser lidas 
para mim. Se eu não seguir essas regras, minha pontuação no teste pode ser invalidada. 
” Antes do teste, os administradores do teste leem as regras para os alunos, e os alunos 
reconhecem que entendem as regras do teste clicando em uma caixa de seleção ao lado 
da instrução no navegador seguro. 

 

 Discutindo conteúdo do teste após o teste - A última parte das regras de teste r ead 
para alunos antes de afirmar os estados Testing Regras reconhecimento de que, porque o 
conteúdo de todas as avaliações estaduais é seguro, os alunos não podem discutir ou 
revelar detalhes sobre o conteúdo do teste (incluindo teste itens, passagens e prompts) 
após o teste. Isso inclui qualquer tipo de comunicação eletrônica, como mensagens de  

texto, e-mail ou postagem em sites de mídia social. Certifique-se de que seu aluno 
entende esta política antes de fazer o teste e lembre-o de que “discutir” o conteúdo do 
teste inclui qualquer tipo de comunicação eletrônica, como mensagens de texto, e-mail, 
postagem em mídia social ou compartilhamento online. Embora os alunos não possam 
compartilhar informações sobre o conteúdo seguro do teste após o teste, esta política 
não tem como objetivo impedir que os alunos discutam suas experiências de teste com 
seus pais / familiares. 

 Trabalhando de forma independente - os alunos são responsáveis por fazer seu próprio 
trabalho durante o teste e por proteger suas respostas de serem vistas por outras 
pessoas. Se os alunos forem pegos trapaceando durante o teste, seus testes serão 
invalidados. Além disso, o FDOE emprega o Caveon Test Security para analisar os 
resultados dos testes dos alunos e detectar padrões de resposta incomumente 
semelhantes . Os testes dos alunos em uma escola que apresentarem padrões de 
resposta extremamente semelhantes serão invalidados. 

 Saindo do Campus —Se o seu aluno sair do campus antes de completar uma sessão de 
teste (por exemplo, para o almoço, um compromisso, doença), ele ou ela não terá 
permissão para retornar a essa sessão de teste. Se o seu aluno não se sentir bem no dia 
do teste, pode ser melhor para ele esperar e fazer o teste no dia de reposição.Lembre-se 
de não agendar consultas nos dias de teste. 

 Testando Acomodações —Se o seu aluno tiver um Plano de Educação Individual (IEP), 
um Plano da Seção 504, ou for um Aprendiz da Língua Inglesa (ELL) ou um ELL que saiu 
recentemente, ele fará o teste nas datas indicadas no calendário na última página como 
1.5x ESE, ELL ou 504. Por favor, contate a escola se você tiver dúvidas ou preocupações 
com as acomodações de teste que serão fornecidas para o seu aluno.   
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Se você tiver alguma dúvida relacionada à administração deste teste, entre em contato 

com nossa Especialista em Avaliação de Alunos Olga Ramos 

em olgaramos@browardschools.com Para obter mais informações sobre o programa de 

Avaliações Estaduais da Flórida, visite o portal em www.FSAssessments.org . 
  
Para obter mais informações sobre o programa Florida Standards Alternate Assessments e relatórios de 

pontuação, consulte https://fsaa-training.onlinehelp.cognia.org/wp content / uploads / sites / 8/2019/05 / 

FSAAPT_UnderstandingReports_English.pdf 
  
Obrigado por apoiar seu aluno e incentivá-lo a dar o melhor de si durante as avaliações da primavera de 

2021. 
  
Sinceramente, 
  
Dr. Karlton O. Johnson 
Diretor 
Blanche Ely High School 
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CALENDÁRIO DE TESTE DE PRIMAVERA 
 

TEST STUDENTS WINDOW DATES 

FSA WRITING 
Grades 9th–10th  

  

APRIL 5 – APRIL 30 

 
(APRIL 5 – 9)   - 9TH GRADE 
(APRIL 12- 16) – 10TH GRADE 
(APRIL 19 – 30)- MAKEUPS 
  

FSA READING 
Grades 9th–10th  

  

 
 MAY 3  - JUNE 11 
 
  

ALGEBRA I EOC 
GEOMETRY EOC 
BIOLOGY EOC 
US HISTORY EOC  

Grades 9–12, Students 

enrolled in the course. 

  
MAY 3  - JUNE 11 

 


