
Um Guia Familiar De Optar Por Não  Um Guia Familiar De Optar Por Não  
Participar de Testes PadronizadosParticipar de Testes Padronizados

Apesar da enorme pressão que pais e estudantes sofrem para  
participar de testes de alto risco, você tem o direito de recusar.

O QUE SIGNIFICA “OPTAR POR NÃO PARTICIPAR” DOS TESTES? 
Significa recusar fazer um teste padronizado do estado, como MCAS ou ACCESS. Normalmente, são os 
pais que optam por recusar pelos seus filhos/filhas.

POR QUE DEVERIA OPTAR POR MEU FILHO/FILHA NÃO PARTICIPAR 
DESTES TESTES?
Para proteger seu filho/filha. Durante a pandemia, os estudantes tiveram que se adaptar aos desafios 
de suas vidas que afetaram sua saúde social, emocional e física, assim como o trabalho acadêmico. Os 
estudantes precisarão de apoio em todas essas áreas quando retornarem à escola presencial. As escolas 
precisam de tempo para se concentrar nestas necessidades dos alunos; o tempo dedicado a testes  
tornará mais difícil para as escolas ajudar os alunos.

COMO A OPÇÃO DE NÃO PARTICIPAR AFETARÁ AS NOTAS OU A POSIÇÃO 
ACADÊMICA DO MEU FILHO?
Não há consequências impostas pelo estado para os alunos das séries 3-8 com base em resultados de 
testes padronizados, apenas para os alunos do ensino médio. Para se formarem, os alunos devem passar 
nos testes MCAS da 10ª série nas artes da língua inglesa e matemática e no teste MCAS de fim de curso 
de ciências do ensino médio. Algumas acomodações para a exigência do MCAS para graduação foram 
feitas devido à pandemia. Os alunos mais velhos, tanto no ano passado como neste ano, não precisam 
passar em nenhum teste MCAS para se formarem, mas o estado está planejando restabelecer os  
requisitos do ELA e do teste de matemática a partir de 2022.

A OPÇÃO DE NÃO PARTICIPAR É LEGAL?
Sim. Embora existam leis estaduais e federais exigindo que os distritos realizem esses testes, não há leis 
que obriguem os alunos a fazê-los—vale frisar, exceto para o requisito de conclusão do ensino médio.

O QUE MEU FILHO VAI FAZER ENQUANTO OS TESTES SÃO REALIZADOS?
A maioria dos estudantes lê ou recebe uma atividade educacional alternativa. Eis o que o Departamento 
de Educação Elementar e Secundária disse sobre este assunto em um memorando de março de 2017: 

“Os alunos que se recusarem a fazer o teste MCAS podem permanecer na sala enquanto estiverem  
sentados em silêncio e não interferirem com outros alunos. Se um aluno se tornar perturbador,  
ele deve ser removido da sala de testes e colocado em um local seguro até que  
o teste seja concluído e a instrução regular em sala de aula seja retomada.”



COMO A OPÇÃO DE NÃO PARTICIPAR BENEFICIARÁ MEU FILHO/FILHA?
Seu filho/filha passou por um ambiente de aprendizagem drasticamente diferente durante o ano passado. 
À medida que os alunos retornam à escola presencial, a opção de não submeter seu filho a testes reduzirá  
o estresse e os danos de fazer um teste que não produzirá resultados precisos ou úteis. Além disso,  
testar crianças em material que elas podem muito bem não ter tido a oportunidade de aprender é injusto. 
Os professores da sala de aula estão melhor posicionados para avaliar o progresso acadêmico de seu  
filho/filha e discutir como abordar quaisquer questões que existam.

A OPÇÃO DE NÃO PARTICIPAR CUSTA DINHEIRO PARA MINHA ESCOLA  
OU DISTRITO?
Não. Embora alguns pais tenham sido informados de que as escolas poderiam perder dinheiro, nenhuma 
escola em nenhum lugar perdeu qualquer financiamento devido ao fato de os pais terem optado por não 
testar seus filhos, mesmo em estados onde as taxas de “opt-out” têm sido altas.

MINHA ESCOLA SERÁ PREJUDICADA DE OUTRAS MANEIRAS?
As regras federais e estaduais de prestação de contas não serão aplicadas este ano. Mais notavelmente, 
nenhuma escola será classificada e nenhuma escola será identificada como de baixo desempenho com 
base em testes padronizados estaduais.

COMO POSSO OPTAR PARA MEU FILHO/FILHA NÃO PARTICIPAR?
Fale pessoalmente com o diretor da escola de seu filho/filha ou envie uma carta ao diretor dizendo que 
você não quer que seu filho/filha faça o teste estadual. Pode ser tão simples quanto:

“Eu pedi ao meu filho/filha [NOME] para não participar do [NOME DO TESTE] este ano. Por favor,  
providencie para que meu filho/filha tenha uma experiência educacional produtiva durante o período  
de testes.”

Se sua escola exigir que o aluno recuse pessoalmente o teste, dê a seu filho/filha uma nota para ler ao  
inspetor que diga algo como isto: “Minha [mãe, pai ou tutor] me disse para não fazer este teste.” 

QUE MAIS POSSO FAZER PARA APOIAR MENOS TESTES,  
MAIS APRENDIZADO?
Espalhe a palavra sobre o “opt-out” para outros pais. Há força nos números. Compartilhe sua opinião sobre 
testes com o comitê escolar local, o PTA/PTO local, o conselho escolar, a associação de educação local  
e a mídia local. Entre em contato com seus legisladores e membros do Congresso para encorajá-los a  
tomar medidas para evitar testes padronizados este ano. Conecte-se com outros pais e educadores que 
compartilham seus pontos de vista através de uma das organizações que abordam esta questão, como  
a Massachusetts Education Justice Alliance, Citizens for Public Schools, FairTest, United Opt Out ou a  
Network for Public Education.
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