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Prezados pais e alunos do 1º ao 8º ano,
Esperamos que você e sua família estejam seguros e com boa saúde; e que seus
filhos continuem aprendendo, apesar de todos os desafios atuais. É importante
que avaliemos nossos alunos estão aprendendo e se desenvolvendo durante o
tempo de ensino a distância.
Estaremos aplicando uma versão remota da avaliação MAP (Medida de
Progresso Acadêmico) para nossos alunos do 1º a 8º ano durante as próximas
semanas, para que possamos acompanhar o progresso acadêmico e adaptar as
experiências de aprendizagem para atender mais plenamente aos alunos e
necessidades acadêmicas atuais.
Os alunos dos 2º a 8º farão três avaliações em Inglês: Linguagem, Leitura e
Matemática. Os alunos do 1º ano farão duas avaliações em Inglês: Leitura e
Matemática. Essas avaliações serão distribuídas ao longo de algumas semanas,
para permitir que os alunos façam o seu melhor. Os alunos terão menos aulas e
atividades para concluir no Seesaw ou no Canvas nos dias de avaliação. As
avaliações individuais levarão cerca de 45 a 90 minutos para serem concluídas.
As avaliações e datas do MAP do seu filho estão anexos. Se você tem mais de
um filho nesses anos, pode baixar a programação completa clicando aqui.
Seu filho precisará de:
•
•
•
•

Completar a avaliação individualmente.
Um lugar tranquilo em casa com distrações limitadas.
Papel e lápis para cálculos.
Um computador ou iPad com conexão de áudio e internet.

Precisamos da sua ajuda como pai ou mãe:
• Instale o aplicativo MAP no computador ou iPad que seu filho usará.
o Verifique a compatibilidade de seus dispositivos com o aplicativo
da NWEA encontrado nesse link https://check.nwea.org.
o O aplicativo MAP não está disponível para iPhones ou qualquer
dispositivo Android.

https://www.paca.com.br/map-nwea.html
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• Se seu filho for usar um computador (desktop / laptop):
• Clique neste link>
https://drive.google.com/drive/folders/1w6oN8ZKGFsmiKasU1dA
SxRsu8pDuVkNC?usp=sharing
• Clique na versão para o seu computador.
• Siga as instruções para instalar o aplicativo em seu dispositivo.
• Se seu filho for usar um iPad:
• Vá para a loja da Apple.
• Baixe e instale o aplicativo NWEA Secure Testing.
No dia da avaliação do MAP do seu filho, você pode ajudá-lo a fazer login.
Você precisará de um nome de sessão e senha.
• Para fazer logon, clique no aplicativo NWEA em seu dispositivo.
• O nome da sessão é PACA.
• A senha será enviada para seu e-mail pela Sra. Katia Villa no início da
manhã da avaliação (katia.villa@paca.com.br).
Se precisar de suporte técnico durante a sessão de avaliação, use o seguinte link
“zoom” (https://zoom.us/j/92620699793) para entrar em contato com a Srta.
Grazi Martins. Ela estará disponível durante a avaliação do MAP para oferecer
suporte ao vivo em inglês ou português.
Os alunos devem completar a avaliação individualmente. O único apoio que os
pais devem oferecer é tecnologia e logística. Ao permitir que os alunos
respondam a perguntas com base em sua compreensão individual, os
professores obterão as informações mais precisas para desenvolver futuras
experiências de aprendizagem. Os alunos devem dedicar algum tempo para
responder a todas as perguntas da melhor maneira possível.
Atenciosamente,
Brenda Stockment
Elementary Principal
Joel Rast
Secondary Principal
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