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Atributos e acomodações dos Testes Keystone/PSSA, 2020-2021
• Existem algumas opções disponíveis a todos os estudantes durante os testes, como tempo adicional e
leitura em voz alta dos itens em matemática, ciências, álgebra 1 e biologia, além de certos itens no teste
ELA, etc.
• Essas opções disponíveis a todos os estudantes são chamadas de “atributos do teste”.
• As opções disponíveis para alunos de Educação Especial, Aprendizes de Inglês e Plano 504, necessárias
para que estes possam participar no(s) teste(s) são chamadas de “acomodações”. Assim, acomodações
são procedimentos que fornecem a esses estudantes um acesso equitativo aos itens dos testes.
• As acomodações são divididas em 4 categorias: apresentação, resposta, espaço e tempo.
• Todas as acomodações disponíveis para o exame Keystone também estão disponíveis para o PSSA.
• É muito importante notar que, embora algumas acomodações sejam apropriadas para uso durante a
aula, estas podem não ser apropriadas para uso durante um exame padronizado.
• Acomodações devem se encaixar às necessidades dos alunos; alunos devem estar dispostos a usá-las; e
alunos devem estar envolvidos em sua seleção (Veja “Supplemental Resources” em Accommodations
Guidelines for PSSA and Keystone Exams_2021*).
• A melhor maneira de selecionar acomodações para uso durante os testes, é usar essas acomodações
regularmente com o aluno antes do teste e relatar por escrito se obteve sucesso. Não é uma boa ideia usar
uma acomodação durante um teste que não tenha sido usada regularmente pelo aluno em sala de aula.
Acomodações disponíveis APENAS para ELs (Aprendizes de Inglês)
Três acomodações distintas e voluntárias são permitidas especificamente para ELs:
• 1) Dicionários de tradução de palavra por palavra, sem definições, sem imagens e sem internet são
permitidos APENAS em álgebra 1 e biologia dos exames Keystone, e matemática e ciências dos exames
PSSA.
(Disponível a TODOS os ELs, independente de quantos anos vivem no país)
•

2) Intérpretes/tradutores instantâneos qualificados** são permitidos em álgebra 1 e biologia dos exames
Keystone, matemática e ciências dos exames PSSA, para Análise e Interpretação de Texto (TDA) e para o
tema da redação do PSSA de ELA (Inglês).
(Disponível APENAS para ELs em escolas Americanas há menos de 3 anos)

•

3) Testes e cadernos de respostas em espanhol/inglês são permitidos em álgebra 1 e biologia dos exames
Keystone, matemática e ciências dos exames PSSA.
(Disponível APENAS para ELs em escolas Americanas há menos de 3 anos)

NOTE QUE: As acomodações supracitadas, específicas para ELs, NÃO estão disponíveis para alunos
monitorados ou alunos que já sairam do programa ESL.
*Para mais informações sobre os Atributos e Acomodações dos Testes, use o seguinte link e procure pela
seção de Acomodações:
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx
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** Para saber mais sobre o papel dos intérpretes e tradutores instantâneos, visite o link acima e clique em
2021 Accommodations Guidelines for ELs. Note que devido a pandemia da COVID-19, intérpretes/tradutores
visuais podem não estar disponíveis para os Exames PSSA e Keystone para o ano 2020-2021.
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