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Grade Level

Teacher

Reading: Literature/Informational Text T3T2T1

Knows and applies grade level phonics and word

analysis skills in decoding words

Reads with sufficient accuracy and fluency to

support comprehension

Asks and answers questions to demonstrate

understanding of key details in a text

Determine the main idea or central message,

lesson, or moral of a text

Compares and contrasts the key ideas from two

texts in fiction and nonfiction

Identifies the author’s purpose of a text

Proficiently reads and comprehends second

grade texts from a variety of genres and

perspectives

Language T3T2T1

Uses learned spelling patterns for phonetically

regular and high-frequency words

Uses strategies to determine the meaning of

grade level words and phrases

Demonstrates command of conventions of

standard English grammar in speaking and

writing

Demonstrates command of capitalization and

punctuation in writing

Writing T3T2T1

Produces writing appropriate to task, purpose,

and audience (including narrative, opinion and

informational texts)

Strengthens writing as needed by adding,

revising, and editing, based on feedback

Participates in shared research and writing

projects

Speaking and Listening T3T2T1

Describes topics and events with relevant details

expressing ideas and feelings clearly while using

appropriate vocabulary

History/Social Studies: Geography T3T2T1

Identifies and describes locations on a variety of

maps using the appropriate features of a map

Uses a map to locate Earth’s continents, oceans,

and major physical features

Describes how geography impacts the life of

people living in a region

History/Social Studies: Civics & Government T3T2T1

Explains the characteristics that make up a

country

Compares and explains the relationship between

producers, consumers, goods, and services

History/Social Studies: History & Culture T3T2T1

Discusses how land, language, culture, and

available resources impact how people live in or

move to one region or another

Math: Operations and Algebraic Thinking T3T2T1

Uses addition strategies to solve story problems

up to 100

Uses subtraction strategies to solve story

problems up to 100

Fluently adds within 20

Fluently subtracts within 20

Math: Number and Operations in Base Ten T3T2T1

Counts, reads and shows numbers to 1,000

Understands 3 digit numbers as hundreds, tens

and ones

Compares 3 digit numbers

Uses place value properties to solve addition

problems up to 3 digits

Uses place value properties to solve subtraction

problems up to 3 digits

Math: Measurement and Data T3T2T1

Tells and writes time to the nearest 5 minutes

Solves word problems involving dollars,

quarters, dimes, nickels, and pennies using $ and

¢ symbols appropriately up to $10

Measures lengths in standard units

Represents and interprets data on bar graphs, line

plots and pictographs

Math: Geometry T3T2T1

Recognizes and draws 2-D and 3-D shapes with

attributes such as angles and sides and faces

Science: Earth & Space Science T3T2T1

Explains how wind and water can change the

shape of the landscape; compares solutions to

slow or prevent that change.

Maps and describes Earth’s landforms and

bodies of water.

Science: Life Science T3T2T1

Model and compare how plants and animals

depend on and adapt to their surroundings.

Absent

Tardy

Dismissed

Term 1 2 3

0.0

0.0

0.0

Attendance

   NA

U

  NI

E
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1

2
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Legend
Exceeding Expectations

Meeting Expectations

Partially Meeting Expectations

Not Meeting Expectations

Excellent

Satisfactory

Needs Improvement

Unsatisfactory

Not yet taught/graded
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Science: Physical Science T3T2T1

Investigates and analyzes evidence related to

properties of matter (color, texture, weight).

Citing evidence, explain how some changes

caused by heating or cooling can be reversed and

some cannot.

Conduct experiments to determine how friction

affects the temperature and speed of objects.

Science: Technology & Engineering T3T2T1

Analyzes the strengths and weaknesses of two

design solutions for the same engineering

problem.

Work Habits T3T2T1

Is attentive

Follows directions

Stays on task and completes activities

Demonstrates organizational skills

Works neatly and carefully

Completes and returns homework

Social Skills/Behavior T3T2T1

Shows kindness and consideration of others

Follows classroom and school rules

Works cooperatively

Demonstrates self-discipline

Visual Arts T3T2T1

Demonstrates craftsmanship in artwork through

neatness, level of care, complexity, and

controlled use of materials

Demonstrates an awareness for safe, confident,

cooperative behavior with art materials and use

of class time

Music T3T2T1

Demonstrates the ability to sing simple melodies

accurately and in tune, using an age-appropriate,

healthy tone

Demonstrates the ability to understand, create,

and perform using simple rhythmic notation

Demonstrates the ability to understand, describe,

and respond to basic elements of music using

appropriate musical terminology

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior with instructional materials and class

time.

Physical Education and Health T3T2T1

Demonstrates comprehensive physical education

skills and practices for grade level

Demonstrates appropriate motor and movement

skills for specific units taught

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior during physical activities
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Leitura: Literatura/Texto Informativo T3T2T1

Conhece e aplica fonética no nível da série e

utiliza sua habilidades de análise de palavras na

decodificação de palavras.

Lê com precisão e fluência suficientes para

ajudar na compreensão

Faz e responde perguntas para demonstrar

compreensão dos principais detalhes em um

texto

Determina a ideia principal ou mensagem

central, lição ou moral de um texto

Compara e contrata as ideias chaves de dois

textos em ficção e não-ficção

Identifica a proposta do autor em um texto

Lê com proficiência e compreende textos da

segunda série em uma variedade de gêneros e

perspectivas.

Linguagem T3T2T1

Usa padrões de ortografia/escrita aprendidos para

palavras foneticamente regulares e de alta

frequência

Usa estratégias para determinar o significado de

palavras e frases do nível da série

Demonstra domínio das convenções da

gramática inglesa padrão ao falar e escrever

Demonstra comando de letras maiúsculas e

pontuação na escrita

Escrita T3T2T1

Produz textos apropriados para a tarefa,

propósito e público (incluindo textos narrativos,

de opinião e informativos)

Fortalece a escrita conforme necessário

adicionando, revisando e editando, com base em

feedback

Participa de projetos compartilhados de pesquisa

e redação

Compreensão Oral e Produção Oral T3T2T1

Descreve tópicos e eventos com detalhes

relevantes expressando ideias e sentimentos

claramente enquanto usa vocabulário apropriado

História/Estudos Sociais: Geografia T3T2T1

Identifica e descreve locais em uma variedade de

mapas usando os recursos apropriados de um

mapa

Usa um mapa para localizar os continentes,

oceanos e principais características físicas da

Terra

Descreve como a geografia impacta na vida das

pessoas que vivem em uma região

História/Estudos Sociais: Ed. Cívica e

Governamental

T3T2T1

Explica as características que compõem um país

Compara e explica a relação entre produtores,

consumidores, bens e serviços

História/Estudos Sociais: História e Cultura T3T2T1

Discute como a terra, o idioma, a cultura e os

recursos disponíveis afetam a maneira como as

pessoas vivem ou se mudam de uma região para

outra

Matemática: Operações e Raciocínio

Algébrico

T3T2T1

Utiliza estratégias de adição para resolver

problemas de interpretação até 100

Usa estratégias de subtração para resolver

problemas de interpretação até 100

Fluentemente faz contas de adição até 20

Fluentemente faz contas de subtração até 20

Matemática: número e operações na base dez T3T2T1

Conta, lê e mostra números até 1.000

Entende números de 3 dígitos como centenas,

dezenas e unidades

Compara números de 3 dígitos

Usa propriedades de valor posicional para

resolver problemas de adição de até 3 dígitos

Usa propriedades de valor posicional para

resolver problemas de subtração de até 3 dígitos

Matemática: medição e dados T3T2T1

Diz e escreve o tempo para os 5 minutos mais

próximos

Resolve problemas de palavras envolvendo

dólares, moedas de 25, dez, cinco e um centavos

usando $ e ¢ simbolos apropriadamente até 10

Mede comprimentos em unidades padrão

Representa e interpreta dados em gráficos de

barras, linhas e pictogramas

Matemática: Geometria T3T2T1

Reconhece e desenha formas 2D e 3D com

atributos como ângulos, lados e faces

Ciência: Ciência da Terra e do Espaço T3T2T1

Explica como o vento e a água podem alterar a

forma da paisagem; compara soluções para

atrasar ou prevenir essa mudança.

Mapeia e descreve as formas de relevo e as

bolsas de água da Terra.

Ciência: Ciências da Vida T3T2T1

Modela e compara como plantas e animais

dependem e se adaptam ao ambiente.

Ausência

Atraso

Dispensado(a)

Período 1 2 3

0.0

0.0

0.0

Presença

   NA

U

  NI

E

S3

1

2

4

Legenda
Superando as Expectativas

Atendendo às expectativas

Atendendo Parcialmente às Expectativas

Não está atendendo às Expectativas

Excelente

Satisfatório

Insatisfatório

Precisa melhorar

Ainda não foi ensinado/avaliado
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Ciência: Ciências Físicas T3T2T1

Investiga e analisa evidências relacionadas às

propriedades da matéria (cor, textura, peso).

Cita evidências, explica como algumas

mudanças causadas pelo aquecimento ou

resfriamento podem ser revertidas e outras não.

Realiza experimentos para determinar como o

atrito afeta a temperatura e a velocidade dos

objetos.

Ciência: Tecnologia e Engenharia T3T2T1

Analisa os pontos fortes e fracos de duas

soluções de projeto para o mesmo problema de

engenharia.

Hábitos de Trabalho T3T2T1

É atento(a)

Segue instruções

Mantém foco na tarefa e conclui as atividades

Demonstra habilidades de organização

Trabalha de forma organizada e cuidadosa

Completa e entrega os deveres de casa

Habilidades Sociais/Comportamento T3T2T1

Demonstra gentileza e consideração pelos outros

Obedece as regras da sala de aula e da escola

Trabalha cooperativamente

Demonstra autodisciplina

Artes Visuais T3T2T1

Demonstra habilidade em obras de arte por meio

de nível de cuidado, complexidade e uso

controlado de materiais

Demonstra uma consciência em relação a

comportamentos seguros, confiantes e

cooperativos com os materiais artísticos e com o

uso do tempo de aula

Música T3T2T1

Demonstra a capacidade de cantar melodias

simples com precisão e afinação, usando um tom

saudável e adequado à sua idade

Demonstra capacidade de entender, criar e

executar usando notação rítmica simples

Demonstra a capacidade de compreender,

descrever e responder aos elementos básicos da

música usando a terminologia musical adequada

Demonstra comportamento seguro, cooperativo e

responsável com seus materiais de ensino e com

seu tempo de aula

Educação Física e Saúde T3T2T1

Demonstra habilidades e práticas abrangentes de

educação física para o nível da série

Demonstra habilidades motoras e de movimento

apropriadas para unidades específicas ensinadas

Demonstra comportamento seguro, cooperativo e

responsável durante as atividades físicas


