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1.0 Informações Gerais para Pais e Educadores

1.1 Histórico
As Avaliações de Aprendizagem dos Alunos de Nova Jersey para Língua e Literatura Inglesa (NJSLA-
ELA) e Matemática (NJSLA-M) medem até que ponto os alunos estão ou não no caminho certo para a 
faculdade ou carreiras profissionais em cada uma das duas áreas respectivas.

1.2 Avaliação NJSLA
O objetivo principal do NJSLA é oferecer avaliações de alta qualidade para medir o progresso dos alunos 
na preparação para faculdade e carreiras.

As avaliações da NJSLA da primavera de 2019 foram administradas para os alunos do terceiro ano até 
o ensino médio. As avaliações de língua e literatura inglesa (ELA) focaram a leitura e a compreensão de 
forma independente em uma variedade de textos suficientemente complexos, bem como a redação 
eficaz durante a análise do texto. As avaliações de matemática se focaram em aplicar habilidades e 
conceitos, compreensão de problemas de várias etapas que requerem raciocínio abstrato, modelagem 
de problemas do mundo real com precisão, perseverança e uso estratégico de ferramentas. Em ambas 
as áreas de conteúdo, os alunos também demonstraram suas habilidades e conhecimentos adquiridos 
ao escolher a resposta correta e respostas construídas.

1.3 Confidencialidade dos Relatórios de Resultados
Os resultados individuais de desempenho do aluno nas avaliações NJSLA são confidenciais e podem 
ser divulgados somente em conformidade com as várias leis federais: A Lei Nacional do Programa de 
Almoço Escolar de Richard B. Russell de 1946, a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família 
de 1974 (FERPA) e a Lei da Educação de Indivíduos com Deficiência de 1975. Mais especificamente, no 
relatório de informações de avaliação de grupo, os dados que possibilitem correlacionar o desempenho 
individual dos alunos devem ser suprimidos.

Na prática, é comum suprimir números quando o tamanho de um grupo é menor do que dez alunos, 
bem como suprimir os totais quando for possível calcular os resultados de dois alunos. Também são 
tomadas precauções quando for possível correlacionar informações individuais, porque todos os alunos 
de um distrito, escola ou grupo populacional se enquadram em uma categoria ou em um nível que tenha 
conotações negativas associadas. No método usado pelo NJDOE para proteger a confidencialidade, os 
números suprimidos nos relatórios são substituídos por asteriscos. Sempre que quaisquer medidas de 
supressão de dados forem empregadas, é necessário uma declaração explicando as medidas foram 
tomadas para proteger a confidencialidade do aluno. Para obter mais informações sobre o acesso a 
registros públicos, clique no Citizens Guide to OPRA em: https://www.nj.gov/grc/public/citizens/.

1.4 Propósito deste Guia
Este guia dá informações sobre os relatórios individuais dos alunos, relatórios da escola e relatórios 
distritais previstos nos resultados de avaliação do NJSLA. A Seção 2.0, que descreve e explica elementos 
do relatório individual do aluno, pode ser compartilhada com os pais. Esta seção ajudará os pais a 
entender os resultados dos testes dos seus filhos. A Seção 3.0 descreve e explica os elementos dos 
relatórios da escola e do distrito. As políticas estaduais individuais e os cálculos para os relatórios 
de prestação de contas podem ser diferentes das políticas e cálculos utilizados para os relatórios de 
avaliação.  

Os exemplos de relatórios incluídos neste guia são apenas para fins ilustrativos. Eles são fornecidos 
para mostrar o leiaute básico dos relatórios e as informações contidas neles. Os exemplos de relatórios 
não incluem dados reais de nenhuma aplicação.
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2.0 Noções Básicas sobre o Relatório NJSLA Individual do Aluno (ISR)

2.1 Tipos de Pontuações no ISR do NJSLA
O desempenho do aluno nas avaliações NJSLA é descrito no relatório individual do aluno usando uma 
escala de pontuação, níveis de desempenho e a subcategoria de indicadores de desempenho. Os 
resultados médios estaduais, distritais e escolares estão incluídos nas respectivas seções do relatório 
para ajudar os pais a compreender o desempenho do seu filho em relação ao desempenho de outros 
alunos. Em alguns casos, uma observação aparecerá no lugar dos resultados médios para a escola 
e/ou distrito. Isso indica que há muito poucos alunos para manter a privacidade do aluno e, portanto, 
os resultados não são relatados. 

2.1.1 Escala de Pontuação
Nem todos os alunos respondem ao mesmo conjunto de itens (mesmo formulário). Portanto, em vez 
de relatar as pontuações brutas dos alunos (pontos reais ganhos nos itens de teste), as escalas de 
pontuação são usadas para relatar o desempenho dos alunos nas avaliações do NJSLA. As escalas de 
pontuação são obtidas por um procedimento estatístico a partir da pontuação bruta. O objetivo do uso 
das escalas de pontuação é relatar as pontuações para todos os alunos na mesma escala. Isso permite 
uma comparação exata através das diferentes formas de teste e anos de aplicação em um curso ou 
assunto e uma área de conteúdo.
Por exemplo, um aluno que recebe uma escala de pontuação global de 800 em uma forma da avaliação 
de matemática de grau 8 esperaria receber uma escala de pontuação global de 800 em qualquer outra 
forma da avaliação de matemática de grau 8. Além disso, a escala de pontuação global do aluno e nível 
de domínio dos conceitos e habilidades seriam comparáveis a um aluno que fez a mesma avaliação no 
ano anterior ou no ano seguinte e teve escala de pontuação de 800.
Escalas de pontuação diferentes são relatadas para avaliações do NJSLA:
Escala de pontuação geral: Tanto para língua e literatura inglesa como matemática a escala de pontuação 
geral varia entre 650 até 850 para todos os níveis.
Relatório de escalas de pontuação por categoria: Os relatórios de língua e literatura inglesa oferecem 
uma pontuação separada para Leitura e Escrita:

•• as escalas de pontuação para Leitura variam de 10 até 90, e
•• as escalas de pontuação para Escrita variam de 10 até 60.

2.1.2 Nível de Desempenho
Cada nível de desempenho é um nível amplo e categoricamente definido pela escala de pontuação 
global de um aluno e usado para relatar o desempenho geral dos alunos, descrevendo como os 
alunos cumpriram as expectativas para o seu nível/curso. Cada nível de desempenho é definido por 
um intervalo de escala de pontuação global para a avaliação. Há cinco níveis de desempenho para 
avaliações do NJSLA:

•• Nível 5: Excedeu as expectativas
•• Nível 4: Atingiu as expectativas
•• Nível 3: Aproximou-se das expectativas
•• Nível 2: Atingiu parcialmente as expectativas
•• Nível 1: Ainda não atingiu as expectativas

Os alunos com desempenho nos níveis 4 e 5 atingiram ou excederam as expectativas, demonstrando 
estar preparados para o próximo nível/curso e, em última análise, estão no caminho certo para a 
faculdade e carreiras. Informações adicionais relativas aos níveis de desempenho do teste podem ser 
encontradas no Apêndice A.

Os Descritores de Nível de Desempenho (PLD, na sigla em inglês) descrevem os conhecimentos, 
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habilidades e práticas que os alunos devem conhecer e serem capazes de demonstrar em cada 
nível de desempenho para cada área de conteúdo (língua e literatura inglesa e matemática), e em 
cada nível/curso. Os PLDs estão disponíveis no menu suspenso Design de Teste e Informações de 
Conteúdo em https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints.

2.1.3 Subcategoria de Desempenho
Além de receber as escalas de pontuação e níveis de desempenho, os alunos também recebem 
informações sobre o que sabem e podem fazer nas subcategoria (partes principais) da avaliação. Para 
avaliações do NJSLA, as subcategorias são relatadas através de representações gráficas. Elas indicam 
como o aluno se saiu em cada área de subcategoria. Em relação ao desempenho geral dos alunos:  

•• Uma seta para cima indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria reflete os 
alunos com escala de pontuação geral na categoria "Atingiu ou Excedeu as Expectativas"; 

••  Uma seta bidirecional indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria reflete os 
alunos com escala de pontuação geral na categoria "Aproximou-se das Expectativas"; 

•• Uma seta para baixo indica que o desempenho de um aluno nesta subcategoria reflete 
os alunos com escala de pontuação geral na categoria "Ainda não Atingiu ou Atingiu 
Parcialmente as Expectativas".



GUIA DE INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO DO NJSLA PRIMAVERA DE 20194

En
te

nd
en

do
 o

 R
el

at
ór

io
 

do
 N

JS
LA

 In
di

vi
du

al
 d

o 
Al

un
o 

(IS
R)

 

650 700 725 750 785 850

�
746

749

722

722

650 700 725 750 785 850

18%34%23%14%11%

Página 1 de 2

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
a pontuação da escala apresentada de mais ou menos 6,3 pontos.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 43% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação do ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

Desempenho nível 3 Nível 5 Excedeu as expectativas

Nível 4  Atingiu as expectativas

Nível 3 Aproximou-se das expectativas

Nível 2 Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1 Ainda não atingiu as expectativas

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 30/03/2006 ID: EL07040033  Ano: 7

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA GRAU 7 PRIMAVERA 2019

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2018−2019
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as 
expectativas do nível-ano e se está no caminho certo 
para o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma 
medição de como está o desempenho acadêmico 
do seu filho.

 Visite o NJ Parent Portal em nj-results.
pearsonaccessnext.com e use o código a seguir para 
acessar on-line os resultados de desempenho de seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
a pontuação da escala apresentada de mais ou menos 6,3 pontos.

82t86SWSmWrc

7

2.2. Amostra ISR (ELA)
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Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?

Quais são as avaliações Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem quão 
bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos que 
atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades 
fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem 
ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e 
professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua escola e 
distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey   
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas de teste lançadas, visite   
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com .

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em 
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  TEXTO LITERÁRIO
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de 

outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
mostrando que podem ler e analisar obras de ficção, 
drama e poesia.

  TEXTO INFORMATIVO
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 

alunos que ainda não atingiram ou que atingiram 
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem 
as expectativas mostrando que podem ler e analisar 
obras de não ficção, história, ciências e artes.

  VOCABULÁRIO
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de 

outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
mostrando que podem usar o contexto para 
determinar o que as palavras e frases significam.

  EXPRESSÃO ESCRITA
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 

alunos que se aproximaram das expectativas. 
Os alunos atingem as expectativas mostrando que 
podem compor textos com bom desenvolvimento, 
usando detalhes do que já leram.

  CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 

alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas mostrando que podem 
compor textos usando regras do inglês padrão.

LEGENDA
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se 
aproximaram 
das 
expectativas


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

10 9050

55
�

40

40

48

10 6035

25
�

36

27

27

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

Pontuação do seu filho

Atingiu as expectativas Atingiu as expectativas

Pontuação do seu filho
LEITURA REDAÇÃO

Média escolar

Média distrital

Média estadual

Média escolar

Média distrital

Média estadual
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2.3 Amostra ISR (Matemática)
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

Desempenho nível 3 Nível 5 Excedeu as expectativas

Nível 4  Atingiu as expectativas

Nível 3 Aproximou-se das expectativas

Nível 2 Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1 Ainda não atingiu as expectativas

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2006 ID: MA08040042  Nível: 7

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 7 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as 
expectativas do nível-ano e se está no caminho certo 
para o próximo nível ou curso. Esta avaliação é 
apenas uma medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

7
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem quão 
bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos que 
atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey   
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTEÚDO PRINCIPAL
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 

alunos que ainda não atingiram ou que atingiram 
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem 
as expectativas através da solução de problemas 
envolvendo relações proporcionais, adição, subtração, 
multiplicação e divisão com números racionais e 
expressões lineares, equações e inequações.

  CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de 

outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
através da solução de problemas envolvendo 
circunferência, área, superfície de área, volume, 
estatística e probabilidade.

  EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 

alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e 
corrigindo o raciocínio dos outros.

  MODELAGEM E APLICAÇÃO
 O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 

alunos que ainda não atingiram ou que atingiram 
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem 
as expectativas através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

LEGENDA
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas
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2.4 Descrição dos Relatórios Individuais dos Alunos

2.4.1 Informações gerais

A. Informações de Identificação
Um Relatório Individual de Aluno lista o nome do aluno, a data de nascimento, o documento de 
identificação estadual do aluno, o ano escolar de avaliação, o nome do distrito, o nome da escola e o 
Estado. O ano escolar, quando avaliado, também é mostrado do lado esquerdo do relatório.

B. Descrição do Relatório
A descrição do relatório fornece a área de conteúdo (língua e literatura inglesa ou matemática) 
avaliada, o ano escolar/curso avaliado e o ano da avaliação. Também dá uma visão geral da avaliação 
e do relatório de pontuação.

C. Como Usar o Relatório
Esta seção oferece orientação de como os pais podem usar o relatório para iniciar uma conversa com 
o(s) professor(es) do seu filho. É importante que pais e educadores façam um acompanhamento 
regular para garantir que os alunos estejam aprendendo as habilidades necessárias para continuar no 
caminho certo. Os pais podem usar as informações do relatório para compreender os pontos fortes e 
as necessidades de seus filhos e trabalhar com os educadores para identificar recursos que apoiem a 
sua educação. 

D. O Código de Acesso ao Portal dos Pais 
O Portal dos Pais pode ser usado pelos pais e responsáveis legais para ver os resultados de testes 
individuais dos alunos. Eles usarão o código impresso no ISR para acessar os resultados on-line dos 
seus alunos. 
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2.4.2 Pontuação Geral das Avaliações

E. Pontuação geral e nível de desempenho
Esta seção do relatório oferece a pontuação geral do aluno e seu nível de desempenho (consulte a 
Seção 2.1). Os alunos recebem uma pontuação geral e, com base nessa pontuação, são posicionados 
em um dos cinco níveis de desempenho, com o Nível 5 indicando que o aluno excedeu as expectativas 
e o Nível 1 indicando o aluno ainda não cumpriu as expectativas. 

F. Representação gráfica do desempenho geral: Pontuação geral e nível de desempenho
Este gráfico mostra uma ilustração dos cinco níveis de desempenho e onde a pontuação geral do aluno 
está posicionada ao longo da escala de desempenho. A pontuação do aluno é indicada pelo triângulo 
preto posicionado ao longo da escala geral de pontuações que define cada nível de desempenho. As 
faixas da escala geral de pontuações estão indicadas sob o gráfico. A escala de pontuação necessária 
para atingir o Desempenho Nível 2 é de 700, para o Desempenho Nível 3 é de 725 e para o Desempenho 
Nível 4 é de 750 para todos os níveis de ensino/cursos em ambos língua e literatura inglesa e matemática. 
A pontuação necessária para atingir o Desempenho Nível 5 varia. Consulte o Anexo A para obter a lista 
completa de faixas de pontuação para cada nível de desempenho. 

G. Média da Escola, Distrito e Estado
As pontuações médias gerais da escola, estado e distrito são mostradas abaixo no gráfico geral de 
pontuação e nível de desempenho. Isso permite comparar a pontuação geral de um aluno com a 
pontuação geral média dos alunos da escola, estado e distrito para o mesmo nível/curso e área de 
conteúdo.

H. Percentual de Alunos em Cada Nível de Desempenho
Esta seção mostra um gráfico de barras com o percentual de alunos do Estado em cada um dos cinco 
níveis de desempenho.

I. Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno (SGP)

As escalas de pontuação gerais e os níveis de desempenho fornecem informações sobre o desempenho 
do aluno na avaliação. Os percentuais de crescimento acadêmico do aluno (SGP) oferecem uma 
oportunidade de analisar o progresso o aluno fez no ano passado. A observação tanto da escala de 
pontuação geral quanto do SGP fornecem uma visão mais abrangente sobre o que o aluno aprendeu 
de um ano para o outro.

O SGP mede o crescimento do aluno na avaliação durante o(s) ano(s) anterior(es) comparado com 
os “pares acadêmicos” do aluno. Os "colegas acadêmicos" de um aluno se referem a todos os outros 
estudantes em Nova Jersey no mesmo ano e assunto de avaliação que tiveram resultados semelhantes 
no histórico da avaliação. Em outras palavras, os alunos são comparados com outros apenas com base 
no seu histórico de pontuação. 

Com um intervalo de SGPs de 1 a 99, os números mais altos representam um crescimento maior e os 
números mais baixos representam um crescimento menor. Se o percentual de crescimento do aluno for 
80, isso significa que ele obteve uma pontuação superior a 80% dos colegas acadêmicos do NJSLA deste 
ano na área de conteúdo específica. Como os alunos são comparados apenas com outros que tiveram 
desempenho semelhante no passado, todos os alunos, independentemente de suas pontuações, 
podem demonstrar crescimento alto ou baixo.
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O significado dos SGPs pode ser ilustrado pela compreensão de como um atleta melhora durante um 
período específico de tempo. Por exemplo, durante um período de cinco meses, o atleta A melhorou 
sua corrida de 100m em 2 segundos, enquanto o atleta B melhorou em 0,5 segundos. Parece que 
o atleta A melhorou mais; no entanto, o atleta A é iniciante, enquanto o atleta B é um corredor 
profissional. Para determinar a importância do progresso de cada atleta eles devem ser comparados 
com um grupo de atletas com registros de desempenho semelhantes. Como resultado, o atleta A é 
um iniciante que tem espaço para melhorias, enquanto o atleta B é um veterano que, mesmo tendo 
desempenho máximo, foi capaz de melhorar. Isso ilustra as pontuações (ex.: tempo da corrida) e o 
crescimento (ex.: mudanças no tempo da corrida em relação aos pares) oferecendo informações 
diferentes, mas complementares.

Em geral, as pontuações podem ser categorizadas como crescimento baixo, típico e alto (ver figura 1). 
O aluno com crescimento baixo é aquele que tem percentil abaixo do 35. Os alunos com crescimento 
típico são aqueles que têm percentil entre 35 e 65. O aluno com crescimento alto é aquele que tem 
percentil acima de 65. Um aluno pode ter tido um alto crescimento, mas pode não ter atingido a 
proficiência.

J. Intervalo Provável
Nenhum teste fornece uma medida perfeita de proficiência para um aluno. O erro padrão de medição 
(SEM) fornece uma estimativa da faixa de pontuação em que um aluno provavelmente se enquadra se 
o aluno for avaliado várias vezes em circunstâncias semelhantes para o mesmo assunto. O intervalo 
provável pode ser obtido adicionando e subtraindo o SEM da escala de pontuação da (intervalo = 
escala de pontuação ± SEM).

Figura 1. A relação entre os percentuais de crescimento na pontuação geral.
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2.4.3 Desempenho por Categoria de Relatório

K. Categorias de Relatório
Para Língua e Literatura Inglesa, existem duas categorias de relatórios: Leitura e Redação.

L. Desempenho pela escala de pontuação na categoria de relatório
O Relatório Individual do Aluno para língua e literatura inglesa, em cada categoria de relatório (ex.: 
Leitura e Redação), é fornecido como uma escala de pontuação (consulte a Seção 2.1.1) que está em 
uma escala diferente da pontuação geral. Por esta razão, a soma das pontuações para cada categoria 
de relatórios não será igual à pontuação geral.

Além da escala de pontuação na escala da categoria de relatório, também é estimada uma medida da 
proficiência do aluno  separadamente para leitura e redação. Um aluno precisa atingir uma pontuação 
de 50 na escala para que se considere que tenha atingido as expectativas em leitura. Para redação 
mm aluno precisa atingir uma pontuação de 35 na escala para que se considere que tenha atingido as 
expectativas.

2.4.4 Desempenho por Subcategoria

M. Subcategoria de Desempenho
Nas avaliações NJSLA, os alunos demonstram conjuntos (subcategorias) de habilidades específicas 
dentro de cada categoria de relatório de língua e literatura inglesa. Matemática tem subcategorias, 
mas elas não estão listadas nas categorias de relatório da mesma forma que estão para língua e 
literatura inglesa. Cada subcategoria inclui o título identificando a subcategoria, um ícone explicativo 
que representa o desempenho do aluno e uma explicação sobre se o aluno cumpriu as expectativas da 
subcategoria. 

N. Indicadores de desempenho de subcategoria
A subcategoria de um aluno representa o desempenho deste aluno na subcategoria. Tal como acontece 
com a pontuação geral e os relatórios de categoria, uma medição da proficiência dos alunos para 
cada subcategoria é estimada em uma escala de medição comum subjacente. Como uma subcategoria 
consiste em menos pontos, cada subcategoria de desempenho é definida por três indicadores de 
desempenho. Um desempenho de nível 1-2 dessa escala é classificado como "Ainda não cumpriu ou 
cumpriu parcialmente as expectativas", enquanto que o desempenho de nível 3 é classificado como 
"Aproximou-se das expectativas" e o desempenho de nível 4-5 é categorizado como "Cumpriu ou 
excedeu as expectativas”.

O. Gráficos de descrição de indicadores de desempenho nas subcategorias
O desempenho dos alunos em cada subcategoria é marcado com um indicador de desempenho da 
subcategoria.

•• Uma seta para cima para uma determinada subcategoria indica que o aluno "Atingiu ou 
Excedeu as Expectativas", o que significa que o desempenho do aluno na subcategoria reflete 
um nível de proficiência de acordo com o desempenho de Nível 4 ou 5. Os alunos dessa 
subcategoria de desempenho provavelmente estão academicamente bem preparados para 
estudos adicionais. 

•• Uma seta bidirecional para uma determinada subcategoria indica que o aluno "Aproximou-
se das Expectativas", o que significa que o desempenho do aluno na subcategoria reflete um 
nível de proficiência consistente com o Desempenho de Nível 3. Alunos nessa subcategoria 
de desempenho podem precisar de suporte acadêmico para estudos adicionais.

•• Uma seta para baixo para uma determinada subcategoria indica que o aluno "Ainda Não 
Atingiu ou Atingiu Parcialmente as Expectativas", o que significa que o desempenho do aluno 
na subcategoria reflete um nível de proficiência de acordo com o Desempenho Nível 1 ou 2. 
Alunos nessa subcategoria de desempenho teriam uma forte possibilidade de experimentar 
dificuldades e provavelmente precisariam de intervenções instrucionais para estudos 



GUIA DE INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO DO NJSLA PRIMAVERA DE 201918

En
te

nd
en

do
 o

 R
el

at
ór

io
 

do
 N

JS
LA

 In
di

vi
du

al
 d

o 
Al

un
o 

(IS
R)

 
adicionais.
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P. Descrição das Avaliações NJSLA
Esta seção fornece uma breve descrição das avaliações NJSLA de língua e literatura inglesa e 
matemática. Para acessar o conteúdo da avaliação, visite (https://nj.mypearsonsupport.com). Para 
acessar a questão de teste liberada, visite (https://nj.digitalitemlibrary.com).


