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Avaliação Star do Jardim à 5ª série 

O que é a avaliação Star? 

O Distrito Escolar da Filadélfia utiliza a avaliação Star como uma ferramenta para medir as 

habilidades matemáticas e de leitura dos alunos. As avaliações Star são testes curtos que fornecem 

dados de aprendizagem aos professores. Os alunos do jardim à 5ª série passarão cerca de 30 

minutos por bimestre fazendo as avaliações Star. Os dados da Star ajudam na implementação de 

estratégias para melhorar o desempenho dos alunos e ajudar nossas escolas a cumprir as metas 

estabelecidas pela Secretaria de Educação. 

Como os professores usam as avaliações Star? 

Os professores analisam os dados obtidos dos testes Star para: avaliar o conhecimento atual dos 

alunos e saber qual conteúdo devem ensinar a seguir; para medir o desenvolvimento da 

aprendizagem e para determinar quais alunos estão precisando de mais suporte. Os professores 

podem usar as informações da Star para guiar as lições dadas a toda a turma, a grupos de alunos e a 

alunos individuais. As avaliações Star são baseadas em pesquisas e comprovadamente ajudam os 

professores a guiar cada aluno em seu caminho único de aprendizagem. 1 

 

Qual avaliação Star meu filho irá fazer? 

Durante o ano letivo, os alunos do jardim à 5ª série farão uma combinação de testes adaptáveis, no 

computador, e medidas baseadas no currículo. As avaliações adaptáveis, feitas no computador, se 

adaptam com base em cada resposta do seu filho. Isso ajuda os professores, durante este breve 

período de teste, a obter as melhores informações para ajudar seu filho. Os alunos do jardim de 

infância, 1ª e 2ª séries, que não conseguem ler por conta própria, farão a avaliação Star do Primeiro 

Aprendizado (Star Early Literacy). Alunos da 2ª série, que conseguem ler por conta própria, e os 

alunos do 3º ao 5º ano, farão o Star de leitura (Star Reading) e matemática (Star Math). 

 

As medidas baseadas em currículo são testes de um minuto que serão administrados 

individualmente. Estes serão usados para medir o desempenho dos alunos em aptidões específicas 

de matemática e leitura. Os alunos do jardim à 5ª série farão medidas de leitura com base no 

currículo. Além disso, os alunos do jardim à 3ª série também farão medidas de matemática 

baseadas no currículo. 

 

                                                             
1 Renaissance. (2020). Research Foundation for Star Adaptive Assessments. 
https://doc.renlearn.com/KMNet/R001480701GCFBB9.pdf.  
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Que tipos de questões 

compõem a avaliação Star? 

A Star do Primeiro Aprendizado (Star 

Early Literacy) contém 27 questões 

elaboradas para alunos que não sabem 

ler por conta própria (o teste é lido em 

voz alta para o aluno). Algumas questões 

avaliam as aptidões matemáticas. A Star 

de leitura (Star Reading) e Star de 

matemática (Star Math) contém, cada 

uma, 34 questões de múltipla escolha. 

Como as avaliações Star de leitura, 

matemática e Primeiro Aprendizado são 

adaptáveis ao computador, o nível de 

dificuldade de cada questão mudará, 

dependendo do desempenho do aluno na 

avaliação. Ou seja, quanto mais respostas 

o aluno acertar, mais difíceis se tornam 

as questões, e quanto mais os alunos 

erram as respostas, mais fáceis se 

tornam as questões. A dificuldade das 

perguntas varia desde o nível da 1ª série 

até o nível da 12° série.  

 

As medidas baseadas no currículo são 

testes de um minuto, que avaliam 

diferentes aptidões básicas. Esses serão 

administrados individualmente e 

medirão aptidões específicas, como 

reconhecimento de letras, adição, 

subtração e multiplicação. 

O que significam as pontuações? 

Seu filho receberá uma variedade de pontos na Star: 

• Os pontos em escala (scale score) são 

baseados no desempenho geral. 

• A classificação percentual (percentile 

ranking) mostra como o desempenho do seu 

filho se compara ao desempenho de outros 

alunos da mesma série, no resto do país. 

• A categoria de período (benchmark category) 

mostra em qual grupo seu filho será colocado 

com base em sua classificação percentual. 

• A equivalência de série (grade equivalence) 

mostra o desempenho de seu filho em relação a 

sua série escolar. 

• A porcentagem de desenvolvimento do aluno 

(student growth percentile) mede o 

desenvolvimento do aluno. 

• O nível de leitura de conteúdo (instructional 

reading level) mostra que seu filho está lendo e 

pode aprender no nível de determinada série. 

• O nível “lexile” (lexile level) fornece mais 

informações ao professor sobre as habilidades e 

dificuldades que seu filho tem ao ler livros por 

conta própria. 

Para medidas baseadas no currículo, os alunos 

também receberão uma pontuação “correta por 

minuto” que reflete o número de respostas corretas. 
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Qual a finalidade das avaliações Star para o meu filho? 

Ao identificar exatamente os conhecimentos do seu filho, os professores podem personalizar as 

lições para que ele possa continuar se desenvolvendo nos estudos. Além disso, ao fazer testes 

curtos, seu filho pode passar mais tempo aprendendo em vez de estar fazendo testes. 

A Star afeta as notas do meu filho? 

Não. Este teste não afeta as notas escolares dos alunos. Os resultados são usados apenas para 

ajudar os professores a atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. Isso, por sua vez, 

pode ajudar a melhorar as notas do seu filho, já que as necessidades individuais de cada um são 

identificadas e as lições são adaptadas de acordo. 

Quando meu filho fará as avaliações Star? 

As escolas e professores irão agendar os horários de teste durante os quatro seguintes períodos: 

• Star 1 (obrigatório): 6 de setembro de 2022 a 28 de setembro de 2022 

• Star 2 (obrigatório): 4 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 

• Star 3 (opcional): 6 de março de 2023 a 24 de março de 2023 

• Star 4 (obrigatório): 1° de maio 2023 a 26 de maio de 2023 

Como será realizada a Star? 

Os alunos farão a avaliação durante os quatro períodos de testes. As avaliações adaptáveis, pelo 

computador, serão feitas na escola, através do computador. As medidas baseadas no currículo 

podem ser feitas pelo computador, lápis e papel ou uma combinação de ambos. 

Como posso ajudar meu filho a ter um bom desempenho na Star? 

Ajude seu filho a estar bem descansado antes de ir para a escola nos dias de avaliação Star. 

Incentive seu filho a dar o melhor de si e explique a ele que isso ajudará o professor a entender 

melhor as suas necessidades de aprendizagem individuais. 

Onde posso encontrar os resultados da avaliação? 

Os resultados da avaliação estarão disponíveis após cada período de teste, através do Portal dos 

Pais. Se precisar de ajuda para entender os resultados, entre em contato com o professor do seu 

filho. Se precisar de ajuda para entrar no Portal dos Pais, clique aqui: 

https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/.  
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