
 
 

Queridas famílias PAMS, 

  

Vamos administrar o PSSA este ano.  Todos os alunos do PAMS farão as partes de Inglês/Artes 
linguísticas e Matemática da avaliação. Além disso, os alunos da oitava série farão a avaliação científica.  

Caso deseje revisar os materiais de teste para optar por seu filho por razões religiosas, por favor, 
telefone para o meu escritório para agendar uma consulta no 484-927-5200. As revisões de teste exigem 
a assinatura de um acordo de confidencialidade. As provas estarão disponíveis para pré-visualização nos 
dias 10 de maio e 14 de maio. 

Os pais/responsáveis que desejam optar por seus filhos por motivos diferentes dos religiosos, devem 
visitar a página de avaliação do distrito em 
https://www.pasd.com/cms/one.aspx?portalid=435258&pageid=41563369. Lá você encontrará um 
formulário de exclusão dos pais. Todas as isenções devem ser recebidas até 14 de maio de 2021. 

Os pais podem ajudar os alunos a se prepararem para a avaliação, encorajando-os a dormir bastante na 
noite anterior e fornecendo-lhes um bom café da manhã na manhã da avaliação.  Além disso, os pais 
podem tranquilizar seus alunos de que a avaliação lhes dá a oportunidade de demonstrar sua 
aprendizagem e ajuda os professores a planejar a melhor instrução possível para eles. 

 
Cronograma de testes PSSA de aluno presencial 

Série 6-8 Inglês/Artes linguísticas 25 de maio e 27 de maio 

Série 6-8 Matemática 1 de Junho 

8º ano ciência 3 de junho 

  

Os alunos virtuais terão um cronograma de testes separado. Os alunos presenciais não estarão na 
escola nestes dias.  

 
Cronograma de testes do PSSA do aluno virtual 
 

Terça-feira, 18 de maio 
 
Test 1              8:15-10:15                  ELA 
Intervalo 10:15-10:30 
Test 2              10:30-12:30                ELA 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2Fm6vORwWijBmEfNnWLeCxzg%7E%7E%2FAAAAAQA%7E%2FRgRiYpDjP0RBaHR0cHM6Ly93d3cucGFzZC5jb20vY21zL29uZS5hc3B4P3BvcnRhbGlkPTQzNTI1OCZwYWdlaWQ9NDE1NjMzNjlXB3NjaG9vbG1CCmB-Y12BYAGz4KZSE0dBUlJJVEFOT0ZAcGFzZC5jb21YBAAAAAE%7E&data=04%7C01%7CFegleyA%40PASD.com%7C48e06bcc8fab4fd432e908d90b3f32ed%7C48b90d3ac3e64611a5663110a9cbb065%7C1%7C0%7C637553188326540299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4oVS9lKbOIdmGBdiyqeZSbLzTYP0eETxSMXgt2egY9U%3D&reserved=0


Almoço 12:30 - 1:00 
Test 3              1:00 -3:00                   ELA 
 
Quarta-feira, 19 de maio 
 
Teste 18:15-10:15 Matemática 
Intervalo 10:15-10:30 
Teste 2 10:30-12:30 Matemática 
Almoço 12:30 - 1:00 
Teste 3 1:00-2:15 Ciência (Grau 8) 
Teste 4 2:15-3:30 Ciência (Grau 8) 
 
 

• Todos os estudantes virtuais que tomarem o PSSA terão o dia de folga na terça-feira, 25 
de maio, para compensar a perda do encerramento do Dia da Eleição. 

• O transporte será fornecido pelo distrito.  
• O almoço será providenciado. Os alunos podem embalar seu próprio almoço se 

desejarem.  
• Informações adicionais de teste e procedimentos de cancelamento podem ser 

encontrados na página de informações do PSSA do distrito em 
https://www.pasd.com/cms/one.aspx?portalid=435258&pageid=41563369 
 

 

sinceramente 

Frank Garritano 
 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pasd.com%2Fcms%2Fone.aspx%3Fportalid%3D435258%26pageid%3D41563369&data=04%7C01%7CFegleyA%40PASD.com%7C48e06bcc8fab4fd432e908d90b3f32ed%7C48b90d3ac3e64611a5663110a9cbb065%7C1%7C0%7C637553188326530350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UHj98t%2FTAxi%2F2GzmhSqyx8kKvMUsdU2Jl6uvKRrJ1Bs%3D&reserved=0

