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              Guia para pais  
PSSA: O Sistema de Avaliação Escolar da Pensilvânia 

O que é o PSSA? 
O Sistema de Avaliação Escolar da Pensilvânia (PSSA) é uma avaliação padronizada que fornece aos 
alunos, pais, educadores e cidadãos uma compreensão do desempenho do aluno e da escola, no que 
se refere à obtenção de proficiência nos padrões acadêmicos. Esses padrões de inglês, matemática 
e ciências identificam o que o aluno deve saber e ser capaz de fazer em vários níveis de 
escolaridade. Os alunos da Pensilvânia da 3ª à 8ª série são avaliados em inglês e matemática, e os 
alunos da Pensilvânia da 4ª e 8ª séries são avaliados em ciências 

 
Quando meu filho fará o PSSA? 
O PSSA é administrado anualmente, com períodos de teste normalmente abertos em abril e maio.  O 
calendário com os períodos de testes PSSA até o ano letivo de 2022-23 pode ser encontrado aqui.  

 
O que os professores fazem com os resultados do PSSA 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 os pontos fortes e pontos fracos do seu filho. Isso 
permite que os professores personalizem o ensino e a prática de seus filhos, para que continuem 
crescendo. As pontuações do PSSA também fornecem informações para escolas e distritos que 
apoiam debates sobre a melhoria e planejamento de currículo e ensino. 

 
Que tipos de questões são feitas no PSSA? 
Para o PSSA de inglês, a grande maioria das questões do teste são de múltipla escolha. No entanto, 
também existe um componente de escrita para todos os níveis de ensino. Os alunos da 3ª série são 
solicitados a responder a três questões temáticas de resposta curta, enquanto os alunos da 4ª à 8ª 
série são solicitados a responder a duas questões de análise de interpretação de texto. A 
pontuação das questões de respostas curtas e de análise de interpretação de texto são feitas 
através de rúbrica. Para os PSSAs de matemática e ciências, todos os alunos, independentemente 
do nível da série, recebem uma mistura de questões de múltipla escolha e questões de respostas 
abertas. A pontuação das respostas abertas são feitas através de rúbrica. Para obter mais 
informações sobre este assunto, consulte os documentos de especificações do teste de matemática, 
inglês, e ciências.

http://www.philasd.org/era/assessment
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Que tipos de pontuações são relatadas no PSSA? 
Para todas as três áreas testadas, os alunos recebem uma pontuação bruta, uma pontuação em 
escala e uma classificação de nível de desempenho (Abaixo de Básico, Básico, Proficiente ou 
Avançado) que está associada a uma faixa de pontuação em escala específica. A pontuação da 
escala associada a cada nível de desempenho difere por série e disciplina. Para uma análise mais 
detalhada, você pode consultar o documento de faixas de pontuação em escala do Departamento de 
Educação da Pensilvânia. 

 

Além disso, o Departamento de Educação da Pensilvânia fornece às escolas relatórios sobre o 
desempenho individual dos alunos por Categoria de Relatório e Âncora de Avaliação. As âncoras de 
avaliação representam categorias de assunto (habilidades e conceitos) que ancoram o conteúdo do 
PSSA. 

 
Para o PSSA de inglês, há quatro âncoras de avaliação que são iguais da 3ª à 8ª série: idéias-
chave e detalhes, arte e estrutura, vocabulário e linguagem. As séries 4ª à 8ª possuem mais 
uma âncora de avaliação: Análise de Interpretação de Texto. 

 
Para o PSSA de matemática, as âncoras de avaliação variam por faixa de séries. Da 3ª à 5ª, as 
âncoras de avaliação são: números e operações em uma dezena, frações, operações e pensamento 
algébrico, geometria e medição e dados. Da 6ª à 7ª série, as âncoras de avaliação são: sistema 
numérico, razões e relações proporcionais, expressões e equações, geometria e estatística e 
probabilidade. Para a 8ª série, as âncoras de avaliação são: o sistema numérico, funções, expressões 
e equações, geometria e estatística e probabilidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
O PSSA é cronometrado? 

Para o PSSA de ciências, as âncoras de 
avaliação são as mesmas para a 4ª e 8ª série. 
Existem várias âncoras de avaliação, que 
podem ser agrupadas de forma mais 
organizada nas seguintes categorias de 
relatórios: a natureza da ciência, ciências 
biológicas, ciências físicas e ciências da terra 
e do espaço. 

O PSSA não é cronometrado, porém os alunos não podem testar a mesma seção por vários dias. Se 
os alunos iniciarem uma seção em uma segunda-feira, eles não poderão concluí-la na terça. A 
avaliação de inglês é dividida em três seções. As avaliações de matemática e ciências são divididas 
em duas seções. O tempo estimado para concluir uma seção do PSSA varia dependendo dos tipos de 
perguntas feitas em cada seção específica. Para obter mais informações sobre este tópico, incluindo 
os tipos de perguntas feitas em cada seção e o tempo estimado para concluir cada seção, consulte 
os documentos de especificação de teste de matemática, inglês e ciências. 

O que significa estar Abaixo de 
Básico, Básico, Proficiente ou 
Avançado? 

O Departamento de Educação da Pensilvânia 
possui descritores de nível de desempenho 
disponíveis em seu site, para matemática e 
inglês. 
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O PSSA afeta as notas do meu filho? 
Este exame não afeta as notas dos alunos. 

 
Como meu filho faz o PSSA? 
O PSSA é normalmente feito com lápis e papel; porém, também existem versões online da avaliação. 
Independentemente de qual versão seu filho está utilizando, todos os alunos devem fazer o PSSA 
pessoalmente em suas escolas. 

 
Onde posso encontrar os resultados do PSSA? 
Todo outono as escolas recebem duas cópias impressas dos Relatórios Individuais do Aluno. Você 
pode pedir à escola do seu filho uma cópia impressa 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 PSSA? 
Se ainda tiver perguntas sobre o PSSA, 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 PSSA? 
Secretaria de Avaliações do Distrito Escolar da Filadélfia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Página inicial do PSSA do Departamento de Educação da Pensilvânia: 
https://www.education.pa.gov/K- 
12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx 

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