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              Guia para pais  
PASA: O Sistema Alternativo de Avaliação da Pensilvânia 

O que é o PASA? 
A Lei de Indivíduos com Deficiências de 2004 (IDEA) exige que as agências estaduais e locais de 
educação (LEAs) garantam que todas as crianças com deficiência sejam incluídas em todos os 
programas gerais de avaliação estadual e distrital. O Sistema Alternativo de Avaliação da 
Pensilvânia (PASA) foi desenvolvido de acordo com este subsídio para atender às necessidades 
dos alunos com as deficiências cognitivas mais significativas, que não conseguem participar da  

 avaliação geral mesmo com acomodações. O 
Departamento de Educação da Pensilvânia fez 
uma parceria com o Dynamic Learning Maps 
para desenvolver a versão mais recente do 
PASA. 

 
O que o PASA avalia? 
O PASA avalia a obtenção de conhecimentos e 
habilidades de crianças com deficiências 
cognitivas significativas, por meio de tarefas de 
desempenho. Esta avaliação está alinhada com 
os padrões de conteúdo acadêmico da 
Pensilvânia com uma redução em 
profundidade e amplitude. Como o teste 
padronizado estadual (o Sistema de Avaliação 
da Pensilvânia ou PSSA), o objetivo da PASA é 
fornecer informações aos distritos escolares e 
outros prestadores de serviços educacionais, 
que os ajudarão a aprimorar o ensino para 
crianças. O PASA de inglês e matemática é feito 
da 3ª à 8 ª série e também na 11ª série. O PASA 
de ciências é feito na 4ª, 8ª e 11ª séries. Para 
uma análise mais aprofundada sobre o 
conteúdo abordado nos exames PASA de 
Inglês, Matemática e Ciências, consulte os 
documentos de especificações para cada 
disciplina. 

O que significa ser Emergente, 
Próximo do Nível, No Nível ou 
Avançado? 

Os níveis de desempenho são definidos como: 

• Emergente: O aluno demonstra 
compreensão emergente e capacidade 
de aplicar o conhecimento do conteúdo 
e as habilidades representadas pelos 
Elementos Essenciais. 

• Próximo do Nível: A compreensão e a 
capacidade do aluno de aplicar o 
conhecimento do conteúdo-alvo e as 
habilidades representadas pelos 
Elementos Essenciais está se 
aproximando do nível. 

• No Nível: A compreensão e a capacidade 
do aluno de aplicar o conhecimento do 
conteúdo e as habilidades representadas 
pelos Elementos Essenciais estão no nível. 

• Avançado: O aluno demonstra estar 
avançado na compreensão e capacidade 
de aplicar o conhecimento do conteúdo-
alvo e nas habilidades representadas 
pelos Elementos Essenciais de inglês, 
matemática e ciências. 
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Como é determinada a qualificação para o PASA? 
A decisão final é tomada pela equipe do IEP na escola de seu filho. As equipes do IEP utilizam a 
ferramenta Critério Complementar de Qualificação para o PASA para determinar se os alunos 
atendem a todos os seis requisitos. A equipe do IEP deve responder sim a todos os seis critérios, 
para que seu filho participe do PASA. 

 
Quando meu filho fará o PASA? 
O PASA é administrado anualmente, com períodos de teste normalmente abertos na primavera, 
nos meses de março, abril e maio. Você deve consultar o Calendário de avaliações do SDP, bem 
como o calendário escolar do seu filho para saber as datas específicas em que o PASA será 
administrado em sua escola. 

 
O que os professores fazem com os resultados do PASA do meu filho? 
As pontuações individuais dos alunos, fornecidas apenas para a escola do seu filho, podem ser 
usadas para ajudar os professores a identificar exatamente o que seu filho sabe. Isso permite 
que os professores personalizem o ensino e a prática de seus filhos, para que continuem 
crescendo. As pontuações da PASA também fornecem informações para escolas e distritos que 
apoiam debates sobre a melhoria e planejamento de currículo e ensino. 

 
Que tipos de pontuação são relatados no PASA? 
O relatório de pontuação de cada aluno inclui duas partes. A primeira parte do relatório de 
pontuação é o Perfil de Desempenho, que fornece informações abrangentes sobre o que o aluno 
sabe e consegue fazer nesta disciplina, em geral. A segunda parte do relatório de pontuação é o 
Perfil de Aprendizagem, que fornece informações específicas sobre as habilidades que o aluno 
dominou. Para mais informações sobre este assunto, você pode consultar o Guia para o Relatório de 
Pontuação do PASA. 

 
O PASA é cronometrado? 
O PASA não é cronometrado, mas os alunos não podem completar a mesma seção - conhecida como 
“testlet” - durante vários dias. Portanto, se um aluno começa uma seção na segunda-feira, ele não 
pode terminá-la na terça. 

 
A PASA afeta a nota do meu filho? 
Este teste não afeta as notas dos alunos. 

 
Como meu filho faz o PASA? 
O PASA é feito no computador; no entanto, os alunos devem sempre fazer o teste pessoalmente 
em sua escola. 

http://www.philasd.org/era/assessment
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Onde posso encontrar os resultados do PASA? 
As escolas recebem cópias dos Relatórios Individuais do Aluno todos os anos, alguns meses após o 
encerramento do período de testes. Você pode pedir à escola do seu filho uma cópia do Relatório 
Individual do Aluno. Os resultados também são publicados no Portal dos Pais na seção de Testes 
Padronizados do Perfil do Estudante. 

 
Quem posso contatar com mais perguntas sobre o PASA? 
Se ainda tiver perguntas sobre o PASA, recomendamos que você entre em contato com a escola de 
seu filho. As informações de contato da escola do seu filho podem ser obtidas no Site do Perfil das 
Escolas do SDP. 

 
Onde posso encontrar mais informações sobre o PASA? 
Secretaria de Avaliações do Distrito Escolar da Filadélfia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Dynamic Learning Maps (Fornecedor do PASA): https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvania 
 

Página inicial do PASA do Departamento de Educação da Pensilvânia: 
https://www.education.pa.gov/K- 
12/Special%20Education/Assessments/Pages/Pennsylvania-Alternate-System-of-Assessment- 
(PASA).aspx 

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
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