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Grade Level
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Reading: Literature/Informational Text T3T2T1

Determines the main idea or theme and

summarizes important ideas and details of a text

Quotes accurately and appropriately from text

when answering questions

Using specific details, compares and contrasts

multiple-characters, settings, or events in a text

Describes how a narrator’s or speaker’s point of

view influences the events in a story

Integrates information from several texts on the

same topic through discussion and writing

Explains the relationships between multiple

events, ideas, or concepts in a text

Explains how text structures and/or point of view

influence the text

Proficiently reads and comprehends fifth 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 by planning,

revising, editing, and rewriting

Conducts 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 and uses maps, charts, and tables to

make meaning of historic events

History/Social Studies: Civics & Government T3T2T1

Using the Constitution and Bill of Rights,

explains the freedoms guaranteed to its citizens

Identifies the major ideas and reasons leading up

to, and throughout, the Civil War

Justifies how the ideas and events of the 1800s

led to the creation and expansion of civil rights

in the 20th and 21st centuries

History/Social Studies: History & Culture T3T2T1

Describes and analyzes the beginnings and early

growth of the American colonies

Explains the achievements of important leaders

and major events of the American Revolution

leading up to the beginning of the United States

Outlines the work of the first three US presidents

to explain the War of 1812 and conflicts with

Native Peoples in the early 1800s

Math: Operations and Algebraic Thinking T3T2T1

Writes and interprets numerical expressions

Identifies rules for patterns using ordered pairs

Math: Number and Operations in Base Ten T3T2T1

Demonstrates fluent recall of addition,

subtraction, multiplication, and division facts

Uses visual models and/or equations to solve

problems

Multiplies multi-digit numbers

Divides 4-digit by 2-digit numbers

Reads, writes, and compares decimals to the

thousandths place

Adds and subtracts decimals to the hundredths

Multiples decimals to the hundredths

Divides decimals to the hundredths

Math: Number and Operations - Fractions T3T2T1

Adds fractions and mixed numbers

Subtracts fractions and mixed numbers

Multiplies fractions and mixed numbers

Divides a fraction by a whole number or a whole

number by a fraction

Math: Measurement and Data T3T2T1

Converts like measurement units within a given

measurement system

Represents and interprets line plots

Finds volume of rectangular prisms

Math: Geometry T3T2T1

Graphs points on the coordinate grid

Classifies 2-D figures based on their properties
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Meeting Expectations

Partially Meeting Expectations
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Not yet taught/graded
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Science: Earth & Space Science T3T2T1

Analyzes and models patterns, cycles and

interactions of Earth’s surface and among the

Earth, sun and moon.

Explains and models the cycling of water

through a watershed.

Identifies how human communities impact

Earth’s resources and environment.

Science: Life Science T3T2T1

Asks questions to develop an explanation for

how organisms transform matter and energy

within an ecosystem.

Create a model to explain how all food originates

from the Sun’s energy for life’s processes.

Science: Physical Science T3T2T1

Identifies and explains how the effect of energy

creates either physical reactions or chemical

reactions in all states of matter.

Explores various properties of matter (mass,

volume, conductivity). Proves conservation of

mass.

Creates an argument, with evidence, to support

that gravity is a force and directs all objects

towards Earth’s center.

Science: Technology & Engineering T3T2T1

Uses informational texts to build prototypes;

compares and recommends improvements to

improve technology designs.

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

Plans, produces, and executes a piece of artwork

individually or in a group setting

Identifies, communicates and applies Elements

of Design effectively and appropriately in

artwork

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 as

ideias importantes e os detalhes de um texto

Usa falas precisas e apropriadas do texto ao

responder a perguntas

Utilizando detalhes específicos, compara e

contrasta vários personagens, configurações ou

eventos em um texto

Descreve como o ponto de vista de um narrador

ou falante influencia os acontecimentos em uma

história

Integra informações de vários textos sobre o

mesmo tópico por meio de discussão e escrita

Explica as relações entre vários acontecimentos,

ideias ou conceitos em um texto

Explica como as estruturas do texto e/ou o ponto

de vista influenciam o texto

Lê e compreende com proficiência textos da

quinta série em uma variedade de gêneros e

perspectivas

Linguagem T3T2T1

Demonstra compreensão da linguagem

figurativa, relacionamentos de palavras e vários

significados de palavras

Adquire e usa vocabulário acadêmico e de

conteúdo

Demonstra comando das 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 usando técnicas eficazes,

detalhes descritivos e sequências de

acontecimentos claras

Desenvolve e fortalece a escrita planejando,

revisando, editando e reescrevendo

Conduz projetos de pesquisa, gerando questões

focadas e reunindo informações relevantes

Compreensão Oral e Produção Oral T3T2T1

Participa efetivamente de discussões,

desenvolvendo pesquisas e expressando ideias

claramente usando o discurso apropriado

Expressa ideias de maneira organizada e

sequencial com detalhes descritivos

História/Estudos Sociais: Geografia T3T2T1

Interpreta e usa mapas, gráficos e tabelas para

dar significado a eventos históricos

História/Estudos Sociais: Ed. Cívica e

Governamental

T3T2T1

Usando a Constituição e a Decaração de Direitos

(Americana), explica as liberdades garantidas

aos seus cidadãos

Identifica as principais ideias e razões que

antecederam e aconteceram durante a Guerra

Civil

Justifica como as ideias e acontecimentos  dos

anos 1800 levaram à criação e expansão dos

direitos civis nos séculos XX e XXI

História/Estudos Sociais: História e Cultura T3T2T1

Descreve e analisa o início e o crescimento

inicial das colônias americanas

Explica as conquistas de líderes importantes e os

principais acontecimentos da Revolução

Americana que antecederam o início dos Estados

Unidos

Descreve o trabalho dos três primeiros

presidentes dos Estados Unidos para explicar a

Guerra de 1812 e os conflitos com os povos

nativos no início dos anos 1800

Matemática: Operações e Raciocínio

Algébrico

T3T2T1

Escreve e interpreta expressões numéricas

Identifica regras para padrões usando pares

ordenados

Matemática: número e operações na base dez T3T2T1

Demonstra recordação fluente da tabuada de

adição, subtração, multiplicação e divisão

Usa modelos visuais e/ou equações para resolver

problemas

Multiplica números com vários dígitos

Divide números de 4 dígitos por números de 2

dígitos

Lê, escreve e compara decimais até a casa dos

milésimos

Adiciona e subtrai decimais aos centésimos

Múltiplica decimais por centésimos

Divide decimais por 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: Número e Operações - Frações T3T2T1

Adiciona frações e números mistos

Subtrai frações e números mistos

Multiplica frações e números mistos

Divide uma fração por um número inteiro ou um

número inteiro por uma fração

Matemática: medição e dados T3T2T1

Converte como unidades de medida dentro de

um determinado sistema de medida

Representa e interpreta gráficos de linhas

Encontra o volume de prismas retangulares

Matemática: Geometria T3T2T1

Marca pontos na grade de coordenadas

Classifica figuras 2-D com base em suas

propriedades

Ciência: Ciência da Terra e do Espaço T3T2T1

Analisa e modela padrões, ciclos e interações da

superfície da Terra e entre a Terra, o Sol e a Lua.

Explica e modela o ciclo da água através de uma

bacia hidrográfica.

Identifica como as comunidades humanas

impactam nos recursos e o meio ambiente da

Terra.

Ciência: Ciências da Vida T3T2T1

Faz perguntas para desenvolver uma explicação

de como os organismos transformam matéria e

energia dentro de um ecossistema.

Cria um modelo para explicar como todos os

alimentos se originam da energia do sol para os

processos da vida.

Ciência: Ciências Físicas T3T2T1

Identifica e explica como o efeito da energia cria

reações físicas ou reações químicas em todos os

estados da matéria.

Explora várias propriedades da matéria (massa,

volume, condutividade). Prova a conservação da

massa.

Cria um argumento, com evidências, para

sustentar que a gravidade é uma força e direciona

todos os objetos para o centro da Terra.

Ciência: Tecnologia e Engenharia T3T2T1

Usa textos informativos para construir

protótipos; compara e recomenda melhorias para

projetos de tecnologia.

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

Planeja, produz e executa uma obra de arte

individualmente ou em grupo

Identifica, comunica e aplica Elementos de

Design de forma eficaz e apropriada à 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


