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As Escolas Públicas do Condado de Wicomico (WCPS) proíbem a discriminação ilegal com base em raça, etnia, cor, ascendência, origem nacional, religião, status de 

imigração, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, estado familiar/parental, estado civil, idade, deficiência física ou mental, pobreza 

e status socioeconômico, idioma ou outros atributos ou afiliações legal ou constitucionalmente protegidos e fornece acesso igual aos escoteiros e outros Título 36 
grupos de jovens designados.  A discriminação prejudica os esforços de longa data de nossa comunidade para criar, promover e promover a equidade, a inclusão e a 

aceitação para todos. 

Julie Dill 

Diretor de Currículo e 

Desenvolvimento 

Profissional 

1 de fevereiro de 2023 
 

Prezados Pais/Responsáveis, 
 

 A inscrição em cursos de matemática do ensino médio estendidos ou acelerados é baseada nos dados de 

desempenho dos alunos em matemática, que são descritos no gráfico abaixo.  Os dados de desempenho são 

avaliados a cada ano no final do grau 5, grau 6 e grau 7 para  determinar a colocação para a próxima série.  As 

notas finais de matemática serão publicadas nos boletins dos alunos, que podem ser visualizados usando o 

Portal dos Pais.  Os níveis de MCAP do aluno referenciados no gráfico serão as pontuações do ano anterior, 

conforme fornecido pelo Departamento de Educação do Estado de Maryland.  Os níveis de MAP do aluno 

referenciados no gráfico podem ser acessados seguindo as instruções nas páginas seguintes a esta carta.  Os  

níveis de MAP não estarão disponíveis até DEPOIS de 16 de junho.  Os níveis MAP são atribuídos com base 

nos rankings percentuais nacionais de desempenho dos alunos na Avaliação MAP da NWEA.  Informações 

adicionais sobre a interpretação dos níveis de MAP podem ser encontradas em Normative Data & RIT Scores - 

NWEA. 

 
Critérios de Entrada para Colocação em Cursos de Matemática do Ensino Médio Estendidos ou Acelerados 

(6 ou mais pontos necessários) 
Grau Final 5, Grau 6 ou Grau 7 

Grau Math Grade 
Nível MAP mais alto obtido durante 22-

23 SY 
Nível de MCAP Obtido durante 21-22 SY 

A – 3 pontos 
B – 2 pontos 
C – 1 ponto 
D/E – 0 pontos 

Nível 5 (Alto) – 3 pontos 
Nível 4 (Alta Média) – 2 pontos 
Nível 3 (Média) – 1 ponto 
Nível 2 (Média Baixa) – 0 pontos 
Nível 1 (Baixo) – 0 pontos 

Nível 4 (Distinguido) – 3 pontos 
Nível 3 (Proficient) – 2 pontos 
Nível 2 (Desenvolvimento) – 0 pontos 
Nível 1 (Início) – 0 pontos 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre a colocação do seu filho, sinta-se à vontade para entrar em contato com o 

conselheiro de orientação na escola secundária do seu filho. 
 

Sinceramente 
 

Lisa N McKinnon 
 

Lisa McKinnon 
Supervisor de Matemática 
  

https://www.nwea.org/normative-data-rit-scores/
https://www.nwea.org/normative-data-rit-scores/


 

 

Acessando dados do MAP do aluno usando o eDoctrina 
(siga as instruções destacadas em amarelo) 

 

Ir para wcboe.edoctrina.org 

 
Se você estiver usando um dispositivo não emitido pela WCBOE, você precisará primeiro selecionar 

"Wicomico Public Schools" como o distrito. 

 
Uma vez que Wicomico Public Schools é selecionado, clique em "Login with Single Sign-On" 

 
Digite o endereço de e-mail WCBOE do seu aluno; certifique-se de incluir @students.wcboe.org 

https://wcboe.edoctrina.org/v2/login.html


 

 

 
Digite a senha do seu aluno (ID do almoço do aluno seguido de 3 zeros) 

 
Clique na guia "Concluído" à esquerda e procure por Dados de Avaliação do MAP. Como muitos professores 

atribuem muitas tarefas usando o eDoctrina, talvez seja necessário percorrer várias páginas para encontrar os 

Dados de Avaliação do MAP. A maioria dos alunos terá várias pontuações MAP. As pontuações são relatadas 

com base em 5 níveis e o nível mais alto obtido durante o ano será a pontuação usada ao determinar a colocação 

em matemática. Por exemplo, o aluno abaixo tem dois níveis MAP (4/5 e 5/5) para que o nível 5/5 seja usado. 

 


