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              Guia dos pais  

Testes Keystone da Pensilvânia 

O que são os testes Keystone? 

Os testes Keystone são avaliações de final de curso baseadas em padrões voltados à 

avaliação de proficiência nas áreas de Álgebra I, Literatura e Biologia. São essenciais na 

trajetória para requisitos de graduação do Ensino Médio estadual da Pensilvânia. 

 

Quando meu/minha filho(a) fará os testes Keystone? 

O Keystone é administrado pelas escolas do distrito escolar de Pensilvânia (SDP) durante a janela 

de inverno (janeiro) e a de primavera (maio). Os participantes que estão fazendo o Keystone pela 

primeira vez normalmente são avaliados durante a janela da primavera, quando se aproxima a 

conclusão de curso(s) de Álgebra 1, Inglês 2 e/ou Biologia. A janela de inverno é normalmente 

reservada para os alunos repetirem o Keystone se não tiverem obtido pontuação de proficiência na 

primeira tentativa. Os alunos também podem refazer o Keystone durante a janela da primavera. O 

calendário para as janelas de testes Keystone pode ser encontrado aqui. Você também deve 

consultar o Calendário de avaliações do distrito escolar da Pensilvânia, bem como o calendário 

escolar de seu/sua filho(a) para datas específicas de administração do Keystone. 

 

O que os professores fazem com os resultados do Keystone de 
meu/minha filho(a)? 

As pontuações individuais dos alunos, fornecidas somente à escola de seu/sua filho(a), podem 

ser usadas para ajudar os professores a identificar os pontos fortes e as áreas de necessidade de 

seu/sua filho(a). Portanto, isso permite que os professores adaptem a instrução de seu/sua 

filho(a) para melhor apoiar seu crescimento. Além disso, como os Keystones são um componente 

dos requisitos de graduação do Ensino Médio em todo o estado da Pensilvânia, as escolas 

utilizarão esses resultados para identificar quais conteúdos são melhores para a preparação de 

alunos que planejam refazer o teste para obtenção de proficiência em sua segunda tentativa. As 

pontuações do Keystone também oferecem informações para escolas e distritos que suportam as 

discussões de melhoria e planejamento sobre currículo e instrução. 

 

Quais são os tipos de perguntas do Keystone? 

Para todos os três Keystones, os alunos precisam responder a uma variedade de perguntas de 

múltipla escolha e discursivas. As respostas discursivas são enviadas por escrito e pontuadas com 

rubrica. Para mais informações sobre esse assunto, consulte os documentos de concepção dos 

testes de Literatura, Álgebra 1 e Biologia. 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.philasd.org/era/assessment/calendar/
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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Quais são os tipos de pontuações no Keystone? 

Para todas as três áreas testadas, os alunos recebem uma pontuação bruta, de escala e uma 

classificação de nível de desempenho (abaixo do básico, básico, proficiente ou avançado) associada a 

um intervalo específico de pontuação da escala. A pontuação da escala associada a cada nível de 

desempenho difere por área. Para mais detalhes, consulte a tabela de intervalos de pontuação da 

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 módulo. Cada teste Keystone é composto 

por dois módulos. 

 

Para o Keystone de Literatura, os dois 

módulos são (1) Literatura de ficção e (2) 

Literatura de não ficção. Para o Keystone de 

Álgebra 1, os dois módulos são (1) 

Operações e equações lineares e 

desigualdades e (2) Funções lineares e 

organização de dados. Para o Keystone de 

biologia, os dois módulos são (1) Células e 

processos celulares e (2) Continuidade e 

unidade da vida. 
 

O Keystone é cronometrado? 

O exame não é cronometrado, mas os alunos não podem finalizar um módulo em vários dias. Se os 

alunos começarem um módulo na segunda-feira, eles não poderão terminar essa seção na terça-

feira. O Departamento de Educação da Pensilvânia fornece um tempo estimado para a realização 

de cada teste Keystone. Para Biologia, ambos os módulos levam cerca de 72 minutos cada. Para 

Literatura, ambos os módulos levam cerca de 73 minutos cada. E para Álgebra 1, ambos os 

módulos levam cerca de 75 minutos para serem concluídos. No entanto, os alunos não são 

obrigados a terminar o teste nesse prazo, e recebem tempo adicional conforme necessário para a 

conclusão do teste. 

 

O Keystone afeta a nota de meu/minha filho(a)? 

Este teste não afeta as notas dos alunos. No entanto, eles são essenciais para duas 

trajetórias dos requisitos de formatura do Ensino Médio em todo o estado da 

Pensilvânia. 

 

Como meu/minha filho(a) faz o Keystone? 

O Keystone é normalmente feito com lápis e papel. No entanto, também há versões online da 

avaliação. Independentemente da versão que seu/sua filho(a) faça, todos os alunos devem 

realizar o Keystone presencialmente em sua escola. 

 

O que significa abaixo do básico, 

básico, proficiente ou avançado? 

O Departamento de Educação da Pensilvânia 

tem descritores de nível de desempenho para 

Álgebra 1, Literatura e Biologia. 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
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Onde posso encontrar os resultados do Keystone? 

As escolas recebem duas cópias em papel dos Relatórios individuais de aluno alguns meses após a 

conclusão do teste. Você pode solicitar uma cópia impressa do Boletim individual do aluno à escola 

de seu filho. Os resultados também são publicados no Portal dos pais sob a seção de Testes 

padronizados do Perfil do aluno. 
 

Quem devo contratar se tiver dúvidas sobre o Keystone? 

Se você tiver mais dúvidas sobre o Keystone, recomendamos que entre em contato com a escola 

de seu/sua filho(a). As informações de contato da escola de seu/sua filho(a) podem ser 

encontradas no novo Site de perfis de escola do SDP. 
 

Onde encontro informações adicionais sobre o Keystone? 

Departamento de avaliações do Distrito escolar da Filadélfia: 
https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Página Keystone do Departamento de Educação da Pensilvânia:  

https://www.education.pa.gov/K-

12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.asp

x  

https://schoolprofiles.philasd.org/
http://www.philasd.org/era/assessment/
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

