GUIA DOS PAIS/GUARDIÕES DE

Preparação Para Faculdade,
Carreira e Testes Seção Um:
O que é necessário para
preparar-se à vida após o
ensino médio?

Quais são as normas de
Preparação Para Faculdade e
Carreira?

Imagine um atleta que precisa saber

Mais de 40 estados adotaram um conjunto

quando fazer certas jogadas, ou um músico

de novos padrões acadêmicos que focam

que precisa saber ler notas musicais, ou

no pensamento crítico, resolução de

um construtor que precisa de planos

problemas, e nas habilidades de raciocínio

arquitetônicos antes de começar uma obra.

que os alunos precisam no mundo atual.

Os alunos de hoje em dia estão aprendendo

Eles são conhecidos como Padrões Comuns

como se prepararem para ingressar numa

Essenciais do Estado (Common Core State

faculdade e numa carreira. Isso significa que,

Standards) que indicam as habilidades e

desde do primeiro dia de aula na faculdade,

conhecimentos que os alunos precisam

ou de trabalho, ou de um programa de

dominar em cada nível de ensino do Inglês

treinamento profissional, ele ou ela terá

e da Matemática. Essas novas normas

ferramentas necessárias para lidar com

exigem novos testes para coincidir com as

quase tudo.

competências que estão sendo ensinadas
na sala de aula. Esses testes servem como

Quais são as ferramentas para
o sucesso?

um “check-up” acadêmico que ajuda os

Os alunos que têm uma base sólida para

estudantes estão progredindo, e se estão

ingressar numa faculdade e numa carreira
vão, entre outras coisas, ter proficiência
no conhecimento do conteúdo essencial,
domínio de competências-chaves e de
conhecimentos práticos adquiridos que
irão ajudá-los na transição do colégio para
faculdade e carreira. Educadores no seu
Estado as estabeleceram quando criaram a
definição de Preparação Para Faculdade e
Carreira.

professores e os pais saberem quão bem os
prontos para o próximo passo. Esses testes
foram projetados para substituir os Testes
Estaduais de Inglês e Matemática anteriores.

TESTES

RECURSOS

O Consórcio de Testes Smarter Balanced

Onde posso obter mais
informações para ajudar o(a)
meu(minha) filho(a)?

é formado por um grupo de estados que
reuniram educadores e outros especialistas
com a finalidade de desenvolver testes de alta
qualidade que combinam com as Normas dos
Padrões Comuns Essenciais do Estado (Common
Core). Os estados e educadores desenvolveram

Visite a escola de seu (sua) filho(a) e
fale com o professor ou diretor. Revisar
as informações dos seguintes sites:

novos testes com o objetivo de fornecer um nível

Achieve the Core (Atinja o Essencial)

mais profundo de informação para os professores

achievethecore.org

e os pais, a fim de apoiar o aprendizado dos
alunos. Os professores precisam entender como
os alunos estão trabalhando em direção ao
domínio dessas habilidades desafiadoras. Esses

National Parent Teacher Association
(Associação Nacional de Pais e Mestres)
pta.org

testes auxiliam nas instruções dos professores

Seja um herói de Aprendizagem

para que possam personalizar o aprendizado e

(Para o Smarter Balanced)

atender as necessidades de todos os alunos.

bealearninghero.org

Para maiores informações sobre o Teste Smarter
Balanced, visite: www.smarterbalanced.org

