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Parte 1: Introdução e Visão Geral do Programa de Avaliação 
1.1 Considerações 
As Avaliações de Aprendizagem do Estudante de Nova Jersey para Língua e Literatura Inglesa 
(NJSLA–ELA), Matemática (NJSLA–M) e Ciências (NJSLA–S) mensuram quão bem os alunos 
atingem os Padrões de Aprendizagem do Estudante de Nova Jersey (NJSLS). A NJSLS define o 
que se espera que os alunos aprendam em cada área de conteúdo. Elas são a base sobre a qual 
os distritos montam programas curriculares e planejam instruções para preparar cada aluno de 
Nova Jersey com o conhecimento e as habilidades necessárias para o sucesso. Os dados da 
NJSLA e das interações diárias dos alunos com os professores, bem como o seu desempenho 
nas avaliações desenvolvidas pelo professor e pelo distrito, combinam-se para dar um quadro 
completo do desempenho do aluno. 

1

1.2 Avaliações de Aprendizagem dos Alunos de Nova Jersey 
A NJSLA da primavera de 2022 foi aplicada aos alunos do 3° ano até o ensino médio. A NJSLA–
ELA focou na leitura e compreensão de uma variedade de textos suficientemente complexos de 
forma independente e na redação eficaz ao usar e/ou analisar fontes. A NJSLA– M focou na 
aplicação de habilidades e conceitos, na compreensão de problemas de várias etapas que 
exigem raciocínio abstrato e na modelagem de problemas do mundo real com precisão, 
perseverança e uso estratégico de ferramentas. Nos 5°, 8° e 11°anos, a NJSLA –S mediu a 
proficiência dos alunos em práticas científicas e de engenharia no contexto de conceitos 
transversais e ideias centrais disciplinares. Em todas as áreas de conteúdo, os alunos 
demonstraram suas habilidades e conhecimentos adquiridos, respondendo a questões de 
melhor resposta a e itens de resposta construída. 

1.3 Confidencialidade das pontuações 
Os relatórios de pontuação são disponibilizados on-line tanto para os distritos escolares e 
pais/responsáveis e exigem uma senha para acesso. Os resultados de desempenho individual 
dos alunos são confidenciais e podem ser divulgados apenas de acordo com uma variedade de 
leis federais, conforme emendas atuais: A Lei do Programa Nacional de Merenda Escolar 
Richard B. Russell de 1946, a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família de 1974 
(FERPA) e a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências de 1975. Os distritos são obrigados 
a relatar os resultados dos testes aos seus conselhos de educação e ao público em até 60 dias 
após o recebimento dos relatórios dos testes. No entanto, no relatórios das informações de 
avaliação do grupo, os dados devem ser suprimidos quando for possível inferir o desempenho 
individual dos alunos. Para ler materiais adicionais sobre a política e os procedimentos 
abrangentes de segurança do Departamento de Educação dos EUA (USDOE), consulte a página 
de Política de Privacidade do Estudante do USDOE. 

 
1 A palavra “distrito” também pode se referir a escolas Charter ou Renaissance. 

https://studentprivacy.ed.gov/
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Na prática, é comum suprimir números onde o grupo for menor do que dez alunos, e suprimir 
totais quando for possível fazer o cálculo com base nos resultados de dois alunos. Precauções 
também são tomadas quando for possível inferir informações individuais porque todos os 
alunos de um distrito, escola ou grupo populacional se enquadram em uma categoria ou nível 
que tem conotações negativas associadas a ela. Os números suprimidos são substituídos por 
outros caracteres (o Departamento de Educação de Nova Jersey [NJDOE] usa asteriscos) para 
proteger a confidencialidade. Sempre que são empregadas quaisquer medidas de supressão de 
dados, é necessária uma declaração explicando que isso foi feito para proteger a 
confidencialidade do aluno. Para obter mais informações sobre o acesso a registros públicos, 
consulte o Guia do Cidadão para OPRA  (Lei de Registros Públicos Abertos). 

1.4 Tipos de Pontuação nos Relatórios de Pontuação da NJSLA 
Existem dois tipos de relatórios de pontuação: relatórios de nível de aluno e relatórios 
agregados. 

O desempenho do aluno na NJSLA é descrito no relatório individual do aluno usando escalas de 
pontuação, níveis de desempenho e categorias de relatórios. Os resultados médios do estado, 
distrito e escola estão incluídos nas seções relevantes do relatório para ajudar os pais e 
responsáveis a entender como o desempenho de seus filhos se compara aos padrões. Em 
alguns casos, uma observação aparecerá no lugar dos resultados médios de uma escola e/ou 
distrito. Isso indica não há alunos o suficiente para manter a privacidade dos mesmos e, 
portanto, os resultados não são relatados. 

Os relatórios agregados mostram os resultados de vários alunos na mesma escola ou distrito. 
Esses relatórios podem mostrar as pontuações médias ou a distribuição dos níveis de 
desempenho em toda a escola ou dentro de um grupo. Estudantes fora do seu domicílio ou fora 
do seu distrito aparecem apenas em relatórios agregados para suas escolas ou distritos 
responsáveis, que podem não ser onde são realmente testados. 

1.4.1 Escalas de Pontuação 
Nem todos os alunos respondem exatamente ao mesmo conjunto de questões no teste, 
portanto, em vez de relatar as pontuações brutas dos alunos (os pontos reais ganhos nas 
questões do teste), as escalas de pontuação são usadas para relatar o desempenho do aluno 
para a NJSLA. A escala de pontuação é calculada a partir da pontuação bruta (ou seja, o número 
total de pontos que um aluno obteve no teste como um todo), usando um algoritmo 
matemático predeterminado, para permitir comparações legítimas e significativas ao longo do 
tempo. Isso permite uma comparação precisa entre diferentes versões de um teste ou 
diferentes anos de aplicação dentro da mesmo ano escolar ou disciplina escolar e área de 
conteúdo. Como tal, fornecem as melhores informações generalizadas sobre o desempenho 
geral. 

Por exemplo, um aluno que teve uma pontuação geral de 800 em uma versão da avaliação de 
matemática do 8° ano deveria obter uma pontuação geral dentro de uma faixa de erro em 
qualquer outra forma da avaliação de matemática do 8° ano. Além disso, a pontuação geral do 
aluno e o seu nível de domínio de conceitos e habilidades seriam comparáveis aos de um aluno 

https://www.nj.gov/grc/public/citizens/
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que fez a mesma avaliação no ano anterior ou no ano seguinte e obteve uma pontuação de 
800. 

São relatadas escalas de pontuação diferentes para a NJSLA: 

Escalas Gerais de Pontuação: Tanto para Língua e Literatura Inglesa (ELA) e Matemática 
(Matemática), as escalas de pontuação variam de 650 até 850 para todas os anos. 

Relatório de categoria das escalas de pontuação: Os relatórios ELA tem escalas de pontuação 
distintas para Leitura e Redação, para todos os anos. 

• A escala de pontuação de Leitura varia de 10 a 90. 
• A escala de pontuação de Redação varia de 10 a 60. 

A escala de pontuação geral de Ciências varia de 100 a 300. 

1.4.2 Níveis de Desempenho 
Com base nos resultados dos testes, o desempenho de um aluno é categorizado em níveis de 
desempenho. Descritores de Nível de Desempenho (PLDs) apropriados para o ano escolar 
traduzem esses níveis de desempenho em palavras. Eles descrevem os conhecimentos, 
habilidades e práticas que os alunos devem ter e ser capazes de demonstrar em cada um dos 
níveis de desempenho. PLDs para ELA e Matemática estão disponíveis no Centro de Recursos 
de Avaliações de Nova Jersey. Os PLDs para Ciências aparecem nos ISRs e no Apêndice B deste 
documento. 

Existem cinco níveis de desempenho em ELA e Matemática e quatro níveis em Ciências. São 
calculados separadamente para cada disciplina escolar, e não podem ser generalizados de um 
assunto para outro. 

1.4.3 Subpontuações 
Além das escalas de pontuação e níveis de desempenho, os relatórios de pontuação também 
mostram várias subpontuações. As subpontuações não são dadas como números específicos, 
mas sim como representações gráficas que indicam o desempenho do aluno. Cada área de 
conteúdo possui uma terminologia diferente para os grupos de padrões aos quais as 
subpontuações são aplicadas. 

1.5 Como Utilizar Este Guia 
Este Guia de Interpretação de Pontuação (SIG) oferece uma ampla variedade de informações 
detalhadas sobre a interpretação e o uso dos resultados da aplicação das Avaliações de 
Aprendizagem do Estudante de Nova Jersey em Língua e Literatura Inglesa (NJSLA–ELA), 
Matemática (NJSLA–M), e Ciências (NJSLA–S) da primavera de 2022.  

A NJSLA faz parte de um sistema contínuo de atividades que oferecem evidências relacionadas 
ao aprendizado do aluno. Um exame mais aprofundado do conhecimento e da habilidade de 
um aluno deve incluir todo o seu perfil. As decisões sobre o nivelamento instrucional 
apropriado devem ser baseadas em um exame dos resultados dos testes do aluno em sala de 

https://nj.mypearsonsupport.com/test-content/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-content/
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aula, notas, registros de avaliação, portfólios, listas de verificação, resultados de nível escolar e 
outras medidas de desempenho. 

Observe que os relatórios com dados fictícios aparecem neste guia apenas para fins ilustrativos; 
são fornecidos para mostrar o layout básico dos relatórios e as informações que fornecem. Os 
relatórios de exemplo não incluem dados reais de nenhum aplicação de teste.  
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Parte 2: Exemplo de Relatório Individual do Aluno (ISR) 
Figura 2.1 Exemplo de ISR – ELA Página 1
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Figura 2.2. Exemplo de ISR - ELA Página 2 
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2.1. Informações Gerais para ELA e Matemática 

As seções A–H dos Relatórios Individuais do Aluno são as mesmas para Língua e Literatura 
Inglesa e Matemática. Elas são apresentadas para fins de demonstração. 

 

  

Figura 2.3. ISR – ELA Seções A–C 

A. Informações de Identificação  
A área superior direita desta seção exibe informações de identificação do aluno (ou seja, nome, 
ano escolar, data de nascimento, número de identificação do aluno), distrito escolar (ou escola 
Charter ou Renaissance) e ano da avaliação. 

B. Descrição do Relatório 
À esquerda, abaixo das informações de identificação, a descrição do relatório exibe a nota e a 
área de conteúdo (Língua e Literatura Inglesa, Matemática ou Ciências) avaliada. Também dá 
uma visão geral da avaliação e o relatório de pontuação. 

C. O Código de Acesso ao Portal dos Pais 
O Portal dos Pais pode ser usado pelos pais e responsáveis para visualizar os resultados dos 
testes individuais dos alunos. Eles usarão o código impresso no ISR para acessar os resultados 
on-line dos seus filhos. 
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2.1.1 Pontuações da Avaliação Geral (ELA e Matemática) 

Figura 2.4. ISR – ELA Seções D–H 

 

 

D. Escala de Pontuação e Nível de Desempenho 
A Seção D identifica o nível de desempenho do aluno (consulte a Seção 1.5.2). Os alunos 
recebem uma pontuação da escala geral e, com base nessa pontuação, são colocados em um 
dos cinco níveis de desempenho para o ELA.  

Alguns ISRs mostram "Não Testado" ou "Nulo" em vez de um nível de desempenho, juntamente 
com um código numérico. 

Um código Não Testado é atribuído a um aluno quando ele não acessou o teste. Existem três 
categorias para Não Testado: 

• Código Não Testado 1 - Ausente 
• Código Não Testado 2 - Emergência Médica 
• Código Não Testado 3 – Outro (incluindo recusa dos pais em fazer um teste)  



 

 Guia de Interpretação da Pontuação da NJSLA para os Pais, Primavera de 2022 12 

Observação: Se um Código Não Testado específico não for mostrado:  

• o aluno não fez o teste ou o  
• aluno não fez o suficiente do teste para receber uma pontuação. 

Um código Nulo indica que o aluno pode ter começado o teste, mas não foi apropriado atribuir 
uma pontuação ao teste. Três códigos de anulação podem ser atribuídos pelo distrito escolar: 

• Código Nulo 1 – Aluno trapaceando ou se envolvendo em comportamento inadequado 
para fazer o teste 

• Código Nulo 2 – Violação de segurança 
• Código Nulo 3 – Outro (incluindo recusa dos pais em concluir um teste, testes fora do 

ano escolar, aluno cujos recursos de acessibilidade ou acomodações de teste recebidos 
eram inapropriados, aluno cujos recursos de acessibilidade ou acomodações de teste 
recebidos eram inadequados) 

E. Representação Gráfica do Desempenho Geral: Escala de Pontuação e Nível de Desempenho 
Este gráfico exibe uma ilustração dos cinco níveis de desempenho e onde a pontuação do aluno 
na escala geral está posicionada ao longo da escala de desempenho. A pontuação do aluno é 
indicada pelo triângulo preto posicionado ao longo da faixa da escala geral de pontuação que 
define cada nível de desempenho. Os intervalos da escala geral de pontuação são indicados 
abaixo do gráfico. A pontuação necessária para atingir o nível de desempenho varia de acordo 
com o ano escolar ou o nível do curso. Consulte o Apêndice A para obter a lista completa das 
faixas da escala de pontuação para cada nível de desempenho. 

F. Média da Escola, Distrito e Estado 
As pontuações médias da escala geral da escola, distrito e estado são mostradas abaixo da 
escala geral de pontuação e do gráfico de nível de desempenho. Isso permite comparar a 
pontuação de um aluno com a pontuação média geral dos alunos da escola, distrito e estado 
para o mesmo ano escolar/curso e área de conteúdo. 

G. Porcentagens de Nível de Desempenho 
Esta seção exibe um gráfico de barras que mostra a porcentagem de alunos no estado em cada 
nível de desempenho. 

H. Intervalo Provável 
Nenhum teste dá uma medida perfeita de proficiência para um aluno. O erro padrão de 
medição (SEM) dá uma estimativa da faixa de pontuação na qual um aluno provavelmente se 
enquadraria se fosse avaliado várias vezes em circunstâncias semelhantes para a mesma 
disciplina escolar. O intervalo provável pode ser obtido somando e subtraindo o SEM da escala 
de pontuação (intervalo = escala de pontuação ± SEM). A pontuação do aluno provavelmente 
ficaria dentro desse intervalo cerca de dois terços das vezes.  
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2.2 Desempenho nas Categorias de Relatório (ELA) 

Figura 2.5. ISR – ELA Seções I–K 

 

I. Desempenho por Pontuação da Escala por Categoria de Relatório (ELA) 
Para determinar o progresso em Leitura e Redação pode ser útil observar além do desempenho 
geral de um aluno em ELA, pois diferenças importantes entre esses dois componentes podem 
não ser reveladas na pontuação geral do ELA. Os alunos recebem uma pontuação para cada 
categoria de relatório de Leitura e Redação. Observe que as pontuações de Leitura e Redação 
(consulte a Seção 1.4.1) estão em escalas diferentes da escala geral de pontuação. Por esse 
motivo, a soma das pontuações para cada categoria de relatório não será igual a escala geral de 
pontuação. As pontuações da categoria de leitura variam de 10 a 90 e as pontuações de 
categoria de redação variam de 10 a 60. 

Um aluno precisa atingir uma pontuação de 50 para ser categorizado como “Atingiu as 
Expectativas” em Leitura. Para Redação, um aluno precisa atingir uma pontuação de 35 para ser 
categorizado como “Atingiu as Expectativas”. 
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J. Subcategorias (ELA) 
Dentro de cada categoria de relatório para ELA estão conjuntos de habilidades específicas 
(subcategorias) que os alunos demonstram na NJSLA–ELA. Cada subcategoria inclui o cabeçalho 
que a identifica e um ícone explicativo que representa o desempenho do aluno e dá uma 
explicação do que os alunos podem fazer para que sejam considerados como tendo atingido as 
expectativas da subcategoria. 

Observe que a pontuação para a subcategoria de Expressão Escrita é ponderada por um 
multiplicador de 3. A ponderação para as peculiaridades de Expressão Escrita destina-se a 
aumentar sua contribuição para a pontuação geral do ELA sem aumentar o tempo de duração 
da avaliação com itens adicionais. 

K. Descrição dos Gráficos de Indicadores de Desempenho (ELA) 
Os símbolos mostrados na página 2 do ISR são usados para identificar as três grandes categorias 
de desempenho do aluno em relação às expectativas. Esses símbolos indicam como o aluno se 
saiu em cada subcategoria da área em relação ao desempenho geral do aluno: 

Uma seta para cima indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria 
reflete alunos com pontuações gerais na categoria "Atingiu ou Excedeu as 
Expectativas". 

Uma seta bidirecional indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria 
reflete alunos com pontuações gerais na categoria "Aproximou-se das 
Expectativas". 

Uma seta para baixo indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria 
reflete alunos com pontuações gerais na categoria "Ainda Não Atingiu ou Atingiu 
Parcialmente às Expectativas".  
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Figura 2.6. ISR - ELA Seção L 

 

L. Informações Adicionais (ELA) 
A Seção L do ISR exibe informações adicionais, como uma breve descrição das avaliações da 
NJSLA–ELA. Além disso, os alunos e seus pais e responsáveis são incentivados a aprender mais 
sobre a avaliação e os padrões associados, consultando os links apropriados da Internet.  
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Figura 2.7. Exemplo de ISR – Matemática Página 1 
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Figura 2.8. Exemplo de ISR – Matemática Página 2 
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2.3 Desempenho em Categorias de Relatórios (Matemática) 
Para as seções A–H, consulte o parágrafo 2.1 Informações Gerais para ELA e Matemática, que 
mostra as seções A–H do ISR-ELA. Essas seções são as mesmas para ELA e Matemática. 

Figura 2.9. ISR – Matemática Seções I-J 

 

I. Subcategorias (Matemática) 
Existem conjuntos de habilidades específicas (subcategorias) que os alunos demonstram na 
NJSLA–M. Cada subcategoria inclui o cabeçalho que a identifica, mostra um ícone explicativo 
que representa o desempenho do aluno e dá uma explicação do que eles podem fazer para 
serem considerados como tendo atingido as expectativas da subcategoria.
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J. Descrição dos Gráficos do Indicador de Desempenho (Matemática) 
Os símbolos mostrados na página 2 do ISR são usados para identificar as três grandes categorias 
de desempenho do aluno em relação às expectativas. Esses símbolos indicam como o aluno se 
saiu em cada subcategoria da área em relação ao desempenho geral do aluno: 

Uma seta para cima indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria 
reflete alunos com pontuações gerais na categoria "Atingiu ou Excedeu as 
Expectativas". 

Uma seta bidirecional indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria 
reflete alunos com pontuações gerais na categoria "Aproximou-se das 
Expectativas". 

Uma seta para baixo indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria 
reflete alunos com pontuações gerais na categoria "Ainda Não Atingiu ou Atingiu 
Parcialmente às Expectativas". 
 

 

Figura 2.10. ISR - Matemática Seção K 

K. Informações Adicionais (Matemática) 
A Seção K do ISR exibe informações adicionais, como uma breve descrição da NJSLA-M. Além 
disso, os alunos e seus pais e responsáveis são incentivados a aprender mais sobre a avaliação e 
os padrões associados, consultando os links apropriados da Internet.  
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Figura 2.11. Exemplo de ISR – Ciências Página 1 
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Figura 2.12. Exemplo de ISR – Ciências Página 2 
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2.4 Informações Gerais para Ciências 

Figura 2.13. ISR - Ciências ISR Seções A–C 

 

A. Informações de Identificação  
A área superior direita desta seção exibe informações de identificação do aluno (ou seja, nome, 
ano escolar, data de nascimento, número de identificação do aluno), distrito escolar (ou escola 
Charter ou Renaissance) e ano da avaliação. 

B. Descrição do Relatório 
À esquerda, abaixo das informações de identificação, a descrição do relatório exibe a nota e a 
área de conteúdo (Língua e Literatura Inglesa, Matemática ou Ciências) avaliada. Também dá 
uma visão geral da avaliação e o relatório de pontuação. 

C. O Código de Acesso ao Portal dos Pais 
O Portal dos Pais pode ser usado pelos pais e responsáveis para visualizar os resultados dos 
testes individuais dos alunos. Eles usarão o código impresso no ISR para acessar os resultados 
on-line dos seus filhos.  
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Figura 2.14. ISR - Ciência Seções D-H 

 

D. Escala de Pontuação e Nível de Desempenho 
A Seção D identifica a escala de pontuação do aluno (consulte a Seção 1.4.1) e o nível de 
desempenho associado. Os alunos recebem uma pontuação geral e, com base nessa 
pontuação, são posicionados em um dos quatro níveis de desempenho para Ciências.  
Alguns ISRs mostram "Não Testado" ou "Nulo" em vez de um nível de desempenho, seguido por 
um traço e um código numérico. 

Um código Não Testado é atribuído a um aluno quando ele não acessou o teste. Existem três 
categorias para Não Testado: 

• Código Não Testado 1 - Ausente 
• Código Não Testado 2 - Emergência Médica 
• Código Não Testado 3 – Outro (incluindo recusa dos pais em fazer um teste)  

Observação: Se um Código Não Testado específico não for mostrado:   

• o aluno não fez o teste ou o  
• aluno não fez o suficiente do teste para receber uma pontuação.  
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Um código Nulo indica que o aluno pode ter começado o teste, mas não foi apropriado atribuir 
uma pontuação ao teste. Três códigos de anulação podem ser atribuídos pelo distrito escolar: 

• Código Nulo 1 – Aluno trapaceando ou se envolvendo em comportamento inadequado 
para fazer o teste 

• Código Nulo 2 – Violação de segurança 
• Código Nulo 3 – Outro (incluindo recusa dos pais em concluir um teste, testes fora do 

ano escolar, aluno cujos recursos de acessibilidade ou acomodações de teste recebidos 
eram inapropriados, aluno cujos recursos de acessibilidade ou acomodações de teste 
recebidos eram inadequados) 

E. Representação Gráfica do Desempenho Geral: Escala de Pontuação e Nível de Desempenho 
Este gráfico exibe uma ilustração dos quatro níveis de desempenho e onde a pontuação do 
aluno na escala geral está posicionada ao longo da escala de desempenho. A pontuação do 
aluno é indicada pelo triângulo preto posicionado ao longo da faixa da escala geral de 
pontuação que define cada nível de desempenho. Os intervalos da escala geral de pontuação 
são indicados abaixo do gráfico. A pontuação necessária para atingir o nível de desempenho 
varia de acordo com o ano escolar. 

F. Descrição do Nível 
Abaixo da representação gráfica da escala de pontuação está uma breve descrição dos alunos 
no nível de desempenho associado. 

G. Média da Escola, Distrito e Estado 
As pontuações médias da escala geral da escola, distrito e estado são mostradas abaixo da 
escala geral de pontuação e do gráfico de nível de desempenho. Isso permite comparar a 
pontuação de um aluno com a pontuação média geral dos alunos da escola, distrito e estado 
para o mesmo ano escolar e área de conteúdo. 

H. Porcentagens de Nível de Desempenho  
Esta seção exibe um gráfico de barras que mostra a porcentagem de alunos no estado em cada 
nível de desempenho.  
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Figura 2.15. ISR – Ciência Seções I-J 

 

I. Desempenho por Domínio e Prática (Ciências) 
Esta seção descreve o desempenho do aluno em cada domínio ou prática. Os domínios são 
campos de estudo científicos abrangentes dentro dos quais se inserem as ideias centrais 
disciplinares, enquanto que as práticas referem-se às técnicas e procedimentos que percorrem 
todos os domínios. Os domínios formam disciplinas de cursos distintos de ciências; as práticas 
são as metodologias aplicadas a essas disciplinas. Cada questão do teste é criada para medir 
dois padrões, um extraído de um domínio e outro de uma prática.  
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J. Descrição dos Gráficos de Indicadores de Desempenho (Ciências) 
Os símbolos mostrados na página 2 do ISR são representações gráficas de informações sobre 
como os alunos se saíram em relação aos domínios e práticas que a NJSLA–S compreende. Para 
todos os domínios e práticas:  

 
Um sinal de visto em um círculo verde indica que o desempenho de um aluno neste 
domínio ou prática científica está na categoria “Acima das Expectativas”. 

Um til duplo em um quadrado roxo indica que o desempenho de um aluno neste 
domínio ou prática científica está na categoria "Quase Atingiu ou Atingiu as 
Expectativas". 

Um ponto de exclamação em um diamante amarelo indica que o desempenho de um 
aluno neste domínio ou prática científica está na categoria “Abaixo das Expectativas”. 

Embora essas representações gráficas permitam uma visão mais direcionada do desempenho 
de um aluno, é importante ter em mente que os resultados de nível de domínio e de prática 
são, por definição, baseados em um número menor de itens do que o teste como um todo. 
Consequentemente, os dados neste nível mais detalhado são menos precisos do que as 
pontuações gerais, e inferências individuais no nível do aluno devem ser feitas com cautela.  
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Figura 2.16. ISR - Ciência Seção K 

 

K. Informações Adicionais (Ciências) 
A Seção K do ISR dá uma breve explicação de como os resultados dos alunos podem ser usados 
por professores, escolas e/ou distritos para fazer ajustes e melhorias no ensino. Os alunos e 
suas famílias também são incentivados a aprender mais sobre a NJSLA e os Padrões de 
Aprendizagem de Nova Jersey consultando os sites apropriados. 
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