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Grade Level

Teacher

Reading: Literature/Informational Text T3T2T1

Determines the main idea or theme and

summarizes important ideas and details of a text

Accurately uses details/examples from the text

when answering questions

Compares and contrasts point of view, themes,

and patterns of events

Integrates information from two texts on the

same topic through discussion and writing

Describes the overall structure and/or structural

elements of a text

Explains differences among prose/poetry/drama

and refers to structural elements of each

Proficiently reads and comprehends fourth grade

texts from a variety of genres and perspectives

Language T3T2T1

Demonstrates an understanding of figurative

language, word relationships, and multiple word

meanings

Acquires and uses academic and content

vocabulary

Demonstrates command of capitalization,

grammar, punctuation, and spelling when writing

Writing T3T2T1

Writes organized opinion pieces on topics

supporting a point of view with reasons and

information

Writes informative/explanatory texts to examine

a topic and convey ideas and information clearly

Writes narratives using effective techniques,

descriptive details, and clear event sequences

Develops and strengthens writing as needed by

planning, revising, and editing

Conducts short research projects by generating

focus questions and gathering relevant

information

Speaking and Listening T3T2T1

Engages effectively in discussions, building on

research and expressing ideas clearly using

appropriate discourse

Expresses ideas in an organized, sequential

manner with descriptive details

History/Social Studies: Geography T3T2T1

Interprets information from a variety of maps to

describe North America’s features to create an

individual map of a particular region

Describes the climate, physical features, natural

resources, and disasters within the five regions of

the United States

Describes the physical features, climate,

economy, and people of modern day Canada and

Mexico

History/Social Studies: History & Culture T3T2T1

Researches and discusses the importance of

national parks as archaeological and historical

sites within North America

Explains the reasons for and effects of Early

European exploration of North America

Explains the diverse cultural impacts of the

regions within North America, including

contributions of Indigenous Peoples, and

immigrant groups

Math: Operations and Algebraic Thinking T3T2T1

Knows multiplication and related division facts

through 12x12

Uses appropriate operation(s) and strategies to

solve problems

Math: Numbers and Operations in Base Ten T3T2T1

Understands the value of whole numbers through

millions

Rounds to appropriate place value

Adds and subtracts multi-digit numbers

Multiplies 2-digit x 2-digit numbers

Divides 4-digit x 1-digit numbers

Math: Number and Operations - Fractions T3T2T1

Recognizes and generates equivalent fractions

Compares fractions with appropriate models

Adds and subtracts fractions with common

denominators

Multiplies fractions by whole numbers

Understands and compares decimals to

hundredths

Math: Measurement and Data T3T2T1

Solves problems involving measurement and

conversion of measurements from a larger unit to

a smaller unit

Applies area and perimeter formulas for

rectangles

Measures angles in whole number degrees

Absent

Tardy

Dismissed

Term 1 2 3

0.0

0.0

0.0

Attendance

   NA

U

  NI

E

S3

1

2

4

Legend
Exceeding Expectations

Meeting Expectations

Partially Meeting Expectations

Not Meeting Expectations

Excellent

Satisfactory

Needs Improvement

Unsatisfactory

Not yet taught/graded
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Math: Geometry T3T2T1

Classifies 2D shapes based on their properties

Draws and identifies lines and angles

Science: Earth & Space Science T3T2T1

Investigates and analyzes the changes on Earth’s

surface from the processes of weathering,

erosion and deposition.

Identifies patterns of landforms relative to

continental and oceanic boundaries.

Evaluates the effects of a design solution on

reducing the impact of a natural disaster.

Describes the impact humans have on renewable

and non-renewable resources.

Science: Life Science T3T2T1

Creates an argument that specific plant and

animal structures support their survival, growth,

behavior and reproduction.

Science: Physical Science T3T2T1

Energy: Applies the concept of energy transfer

and how it relates to an objects’ motion, speed

and direction.

Energy: Demonstrates that energy can be

transformed through the creation of a device that

converts one form of energy to another.

Waves: Develops a model explaining that light

and sound waves must reflect off an object in

order to be seen by an eye, or heard by an ear.

Waves: Compares multiple ways to share

information through encoding, sending,

receiving and decoding a message.

Science: Technology & Engineering T3T2T1

Asks questions, analyzes data, develops &

redesigns models to carry out investigations

using the engineering design process.

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

Creates thoughtful and well planned and

aesthetically pleasing artwork with both 2D and

3D materials

Applies the use of observation, abstraction, and

imagination in art work

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior with art materials and class time

Music T3T2T1

Demonstrates the ability to sing a varied

repertoire of music, accurately and in tune, using

an age-appropriate, healthy tone

Demonstrates the ability to understand, create,

and perform using simple rhythmic and melodic

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 T3T2T1

Demonstrates comprehensive physical education

skills and practices for grade level

Demonstrates appropriate movement patterns

and body coordination and how they relate to the

specific units taught

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior during physical activities

Health T3T2T1

Demonstrates an understanding of health facts

and how they relate to the concepts of the units

taught

Demonstrates an understanding of the physical,

social, and emotional health facts and their

significance to a healthy lifestyle

Demonstrates cooperative effort and

participation in health class
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Leitura: Literatura/Texto Informativo T3T2T1

Determina a ideia principal ou tema e resume

ideias importantes e detalhes de um texto

Usa com precisão detalhes/exemplos do texto ao

responder perguntas

Compara e contrasta pontos de vista, temas e

padrões de acontecimentos

Integra informações de dois textos sobre o

mesmo tópico por meio de discussão e escrita

Descreve a estrutura geral e/ou elementos

estruturais de um texto

Explica as diferenças entre prosa/poesia/drama e

se refere a elementos estruturais para cada

Lê e compreende com proficiência textos da

quarta série em uma variedade de gêneros e

perspectivas

Linguagem T3T2T1

Demonstra uma compreensão da linguagem

figurativa, relacionamentos de palavras e vários

significados de palavras

Adquire e usa vocabulário acadêmico e de

conteúdo

Demonstra comandar letras maiúsculas,

gramática, pontuação e ortografia ao escrever

Escrita T3T2T1

Escreve artigos de opinião organizados sobre

tópicos que sustentam um ponto de vista com

razões e informações

Escreve textos informativos/explicativos para

examinar um tópico e transmitir ideias e

informações com clareza

Escreve narrativas utilizando técnicas eficazes,

detalhes descritivos e sequências de

acontecimentos  claras

Desenvolve e fortalece a escrita conforme

necessário, planejando, revisando e editando

Conduz projetos de pesquisa curtos, gerando

questões focais e reunindo informações

relevantes

Compreensão Oral e Produção Oral T3T2T1

Participa efetivamente de discussões,

desenvolvendo pesquisas e expressando ideias

claramente usando um discurso apropriado

Expressa ideias de maneira organizada e

sequencial com detalhes descritivos

História/Estudos Sociais: Geografia T3T2T1

Interpreta informações de uma variedade de

mapas para descrever as características da

América do Norte para criar um mapa individual

de uma determinada região

Descreve o clima, características físicas, recursos

naturais e desastres nas cinco regiões dos

Estados Unidos

Descreve as características físicas, o clima, a

economia e as pessoas do Canadá e do México

dos tempos modernos

História/Estudos Sociais: História e Cultura T3T2T1

Pesquisa e discute a importância dos parques

nacionais como sítios arqueológicos e históricos

na América do Norte

Explica as razões e os efeitos da exploração

europeia da América do Norte

Explica os diversos impactos culturais das

regiões da América do Norte, incluindo

contribuições de povos indígenas e grupos de

imigrantes

Matemática: Operações e Raciocínio

Algébrico

T3T2T1

Conhece a tabuada de multiplicação e divisão

relacionadas até 12x12

Utiliza operação(ões) e estratégias apropriadas

para resolver problemas

Matemática: número e operações na base dez T3T2T1

Compreende o valor dos números inteiros

através de milhões

Arredonda para o valor posicional apropriado

Adiciona e subtrai números de vários dígitos

Multiplica números de 2 dígitos por números de

2 dígitos

Divide números de 4 dígitos por 1 dígito

Matemática: Número e Operações - Frações T3T2T1

Reconhece e gera frações equivalentes

Compara frações com modelos apropriados

Adiciona e subtrai frações com denominadores

comuns

Multiplica frações por números inteiros

Compreende e compara decimais com

centésimos

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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Matemática: medição e dados T3T2T1

Resolve problemas envolvendo medição e

conversão de medições de uma unidade maior

para uma unidade menor

Aplica fórmulas de área e perímetro para

retângulos

Mede ângulos em graus inteiros

Matemática: Geometria T3T2T1

Classifica formas 2D com base em suas

propriedades

Desenha e identifica linhas e ângulos

Ciência: Ciência da Terra e do Espaço T3T2T1

Investiga e analisa as mudanças na superfície da

Terra a partir dos processos de intemperismo,

erosão e deposição.

Identifica padrões de formas de relevo em

relação aos limites continentais e oceânicos.

Avalia os efeitos de uma solução de design na

redução do impacto de um desastre natural.

Descreve o impacto que os seres humanos têm

sobre os recursos renováveis e não renováveis.

Ciência: Ciências da Vida T3T2T1

Cria um argumento de que estruturas específicas

das plantas e dos animais suportam sua

sobrevivência, crescimento, comportamento e

reprodução.

Ciência: Ciências Físicas T3T2T1

Energia: Aplica o conceito de transferência de

energia e como ela se relaciona com o

movimento, velocidade e direção de um objeto.

Energia: Demonstra que a energia pode ser

transformada através da criação de um

dispositivo que converte uma forma de energia

em outra.

Ondas: desenvolve um modelo explicando que as

ondas de luz e som devem ser refletidas em um

objeto para serem vistas por um olho ou ouvidas

por um ouvido.

Ondas: compara várias maneiras de compartilhar

informações por meio da codificação, envio,

recebimento e decodificação de uma mensagem.

Ciência: Tecnologia e Engenharia T3T2T1

Faz perguntas, analisa dados, desenvolve e

redesenha modelos para realizar investigações

usando o processo de projeto 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

Cria obras de arte bem planejadas e

esteticamente agradáveis com materiais 2D e 3D

Aplica o uso de observação, abstração e

imaginação nas obras de arte

Demonstra comportamento seguro, cooperativo e

responsável com materiais de arte e horário de

aula

Música T3T2T1

Demonstra a capacidade de cantar um repertório

variado de música, com precisão e afinação,

usando um tom saudável e adequado para a sua

idade

Demonstra capacidade de entender, criar e

executar usando notação rítmica e melódica

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 T3T2T1

Demonstra habilidades e práticas abrangentes de

educação física para o nível da série

Demonstra padrões de movimento apropriados e

coordenação corporal e como eles se relacionam

com as unidades específicas ensinadas

Demonstra comportamento seguro, cooperativo e

responsável durante as atividades físicas
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Saúde T3T2T1

Demonstra compreensão dos fatos de saúde e

como eles se relacionam com os conceitos das

unidades ensinadas

Demonstra compreensão dos fatos de saúde

física, social e emocional e sua importância para

um estilo de vida saudável

Demonstra esforço cooperativo e participação

nas aulas de saúde


