(EXEMPLO APENAS)
Avaliação de aptitudes básicas 2010
Resultados do aluno – 4a série
Nome do aluno:
Nome da escola/Código da escola:

PEN:

Segundo os padrões da província, os resultados do aluno se enquadram
numa das faixas descritas nesta tabela.

19
––

Os alunos nesta
faixa ainda não
alcançam as
expectativas
0 – 17
0–5

40

0 – 16

Resultados
do aluno

Leitura
Redação
Conhecimento
numérico

Os alunos nesta
faixa alcançam as
expectativas

Os alunos nesta
faixa ultrapassam
as expectativas

Nível de
desempenho
desconhecido

18 – 33
6–9

34 – 44
10 – 12

––
––

17 – 37

38 – 48

––

Sobre a Avaliação de aptitudes básicas (FSA – Foundation Skills Assessment)
•

A FSA é um conjunto de três testes. Ela abrange habilidades importantes de leitura, redação e conhecimento
numérico no currículo da província.

•

A FSA avalia habilidades adquiridas pelos alunos no decorrer de vários anos letivos, em vez de apenas durante
um único ano.

Sobre os resultados da FSA
•

Os testes de leitura e conhecimento numérico consistem de perguntas de múltipla escolha e respostas por
escrito. A seção de redação tem duas tarefas – uma mais curta e outra mais longa.

•

Os resultados dos testes de leitura e conhecimento numérico são uma combinação do número de respostas
corretas das perguntas de múltipla escolha e dos resultados das respostas por escrito. O resultado dos testes de
redação baseiam-se nos resultados das duas tarefas de redação. As respostas por escrito valem 4 pontos cada,
exceto pela tarefa longa de redação, onde o resultado é multiplicado por dois. Os alunos que não tiverem
respondido a quaisquer das perguntas do teste são classificados com “Nível de desempenho desconhecido”
naquele teste.

•

Os resultados da FSA não são menções em forma de letras ou porcentagens. Os resultados não contam para as
notas do boletim do aluno. O objetivo dos resultados da FSA de seu filho é complementar outras avaliações,
como as notas do seu boletim e as avaliações feitas em sala de aula. Caso os resultados de seu filho pareçam ser
inconsistentes, peça mais informações ao professor.

•

A correção das perguntas de múltipla escolha é automatizada. O trabalho por escrito é corrigido pelo seu distrito
escolar ou escola independente. As pessoas que corrigem os testes foram treinadas no uso de guias de correção
da província, adaptados do BC Performance Standards. Eles contribuem sua perícia profissional à tarefa de
correção de testes.

Outras informações sobre a FSA estão disponíveis no verso da capa do folheto de respostas do aluno e na
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa
Foundation Skills Assessment (Sample) [Portuguese]

