Pamela Gravitte
Programas de superdotados e talentosos
Com o início de cada ano letivo, iniciamos o processo de triagem e identificação para o programa de superdotados e
talentosos academicamente. Para serem identificados como superdotados e talentosos academicamente em South
Carolina, os alunos devem ter uma pontuação de aptidão composta igual ou superior a 96 percentil de idade nacional ou
atendem a duas das três dimensões de elegibilidade: aptidão, realização ou desempenho. Este é um processo de
três etapas:
Etapa um: Todos os alunos da segunda série, bem como todos os alunos encaminhados da 3ª à 11ª série, receberão
o CogAT®, um teste de aptidão, em outubro. Qualquer pai, aluno, professor ou administrador pode indicar um
aluno para teste entrando em contato com o departamento de orientação da escola do aluno ou entrando em
contato com o Escritório de Programas de Superdotados e Talentosos (Office of Gifted and Talented
Programs) antes de 13 de setembro. Se o aluno tiver uma pontuação de aptidão composta igual ou superior
a 96 percentil de idade nacional, então ele/ela se qualifica automaticamente para o programa. Se o aluno obtiver
pontuação igual ou superior a 93 percentil de idade nacional na parte verbal, não verbal, quantitativa ou total do teste
de aptidão, então faremos uma triagem para alto desempenho.
Etapa dois: Para a dimensão de realização, todos os alunos da 2ª série ou superior que fizerem o Medidas de
progresso acadêmico (Measures of Academic Progress (MAP)) terão suas pontuações avaliadas para qualificação
academicamente superdotada e talentosa. Estudantes que têm pontuações do MAP nos testes de leitura ou
matemática igual ou superior a 94 percentil nacional atendem à dimensão de realização da elegibilidade. Além disso,
o Departamento de Educação da Carolina do Sul (South Carolina Department of Education) estabelece anualmente
as pontuações Avaliações de preparação para a universidade e a carreira da Carolina do Sul (South Carolina
College- and Career-Ready Assessments (SC READY)) usadas para determinar a elegibilidade para a dimensão de
desempenho para alunos nas séries 3ª-8ª.
Etapa três: Se o aluno atender aos critérios de elegibilidade para a dimensão aptidão ou desempenho, mas não para
ambos, faremos uma triagem para a dimensão de desempenho acadêmico. A Avaliação da Tarefa de Desempenho será
administrada aos alunos qualificados nas séries 2ª-5ª em fevereiro/março. Um aluno pode fazer a versão primária
(2ª a 3ª série) ou a intermediária (4ª a 5ª série) da Avaliação de Tarefa de Desempenho, e os resultados serão divulgados
durante o verão. As notas de fim de ano nas principais áreas acadêmicas (inglês, matemática, ciências, estudos sociais e
língua estrangeira) serão usadas como medida de dimensão de desempenho para alunos da 5ª à 11ª série. Uma média
de notas de 3,75 em uma escala de 4,0 nas principais áreas acadêmicas é necessária para atender aos critérios de
elegibilidade da dimensão de desempenho. Os alunos que se qualificam para o programa de superdotados e talentosos
academicamente por meio da dimensão de desempenho começarão os serviços para superdotados no ano
letivo seguinte.
Elegibilidade Adicional: Os alunos identificados em um distrito escolar em South Carolina são elegíveis em qualquer
distrito escolar de South Carolina, e os alunos que atenderam aos critérios de identificação do estado em outro estado e
que se transferem para uma escola pública de South Carolina são elegíveis para serviços de Superdotados e Talentosos
conforme considerado apropriado pela Equipe de Colocação de Avaliação.

O processo de indicação, triagem e identificação é demorado. Se o seu filho(a) atender aos critérios de identificação
para o programa de superdotados e talentos academicamente, você receberá uma notificação por escrito do
Escritório de Programas de Superdotados e Talentosos. Se você tiver dúvidas sobre o processo de triagem e
identificação, entre em contato com a escola ou com este escritório.
A Horry County Schools não discrimina com base em raça, religião, cor, nacionalidade, sexo, deficiência, idade,
status de imigrante, status de língua inglesa ou qualquer outra característica protegida pela lei federal ou de South
Carolina aplicável em seus programas ou atividades. Para perguntas sobre as políticas de não discriminação, ligue
para 843-488-6700 ou escreva para a Horry County Schools, 335 Four Mile Rd., Conway, SC 29526
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