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Reading/Language Arts T1 T2

Identifies upper- and lower-case letters

Associates names of letters with their sounds including the

long and short vowel sounds

Orally blends and segments words

Reads common high frequency words by sight

Demonstrates an understanding of the features of print

Participates in discussions by listening actively and

contributing knowledge and ideas

Actively engages in group reading activities with purpose

and understanding

Asks and answers questions about key details and unknown

words in texts

Retells a fictional story and identifies characters, settings,

and major events

Identifies the main topic and retells details of a nonfictional

text

Compares and contrasts information from a variety of texts

Reads early-emergent reader texts with purpose and

understanding

Writing T1 T2

Prints upper- and lower-case letters

Identifies and names grade level capitalization and end

punctuation

With support, uses written words and drawings to tell a

story, express an opinion, or give information about a topic

History/Social Studies: Geography T1 T2

Identifies their street address, town, state, and country on a

variety of map types

Locates commonly used areas in the classroom, school

building, and school neighborhood

History/Social Studies: Civics & Government T1 T2

Explains that people create structures, rules, and ideas to

solve problems in their classrooms, homes, and local

communities

History/Social Studies: History & Culture T1 T2

States how an individual’s beliefs, traditions, needs, and

wants contribute to the ways that we are similar and

different

Correctly uses words and phrases related to chronology and

the calendar (now, before, after, today, tomorrow, yesterday

etc.)

Fine Motor Skills T1 T2

Demonstrates acceptable pencil grip

Demonstrates proper use of scissors

Demonstrates appropriate eye/hand coordination

Demonstrates the ability to draw a person

Math: Counting and Cardinality T1 T2

Counts to 100 from any given number

Counts to 100 by 10's

Writes numbers to represent a set of objects (0-20)

Uses 1:1 correspondence to 20 regardless of arrangement of

objects

Compares two written numbers between 1 and 10

Math: Operations and Algebraic Thinking T1 T2

Solves addition and subtraction problems to 10 using

objects and/or drawings

Fluently adds within 5

Fluently subtracts within 5

Math: Number and Operations in Base Ten T1 T2

Uses objects and drawings to demonstrate an understanding

that the numbers 11-19 are composed of a ten and ones

Math: Measurement and Data T1 T2

Compares sets of objects (able to tell greater/less/equal)

Classifies objects into given categories

Math: Geometry T1 T2

Describes the relative position of objects (above, beside,

below, etc.)

Identifies and describes 2-D shapes

Identifies and describes 3-D shapes

Science: Earth & Space Science T1 T2

Uses weather observations to explain how to respond to

different types of weather and to describe weather patterns

over time.

Identifies solutions for how people can reduce the amount of

natural resources they use.

Science: Life Science T1 T2

Recognizes the basic needs of living things, how they grow

and change over time and how they can change their

environment to meet their needs.

Science: Physical Science T1 T2

Compares the effects of pushes and pulls on an object using

different strengths or directions.

Investigates how an object's temperature can make it either a

liquid or a solid.

Observes how sunlight warms materials on Earth to design

and build a model that will reduce the warming effects of

the sun on an area.

Science: Technology & Engineering T1 T2

Asks questions, makes predictions and communicate ideas

using the engineering design process.
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Social Skills/Work Habits T1 T2

Can wait briefly for own turn

Makes effective transitions

Forms respectful, equitable relationships with peers

Demonstrates age appropriate attention span for choices

Completes a task within a given time

Understands and follows school rules concerning

appropriate behavior

Accepts responsibility for choices and actions

Physical Education and Health T1 T2

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 / Artes da Linguagem T1 T2

Identifica letras maiúsculas e minúsculas

Associa nomes de letras com os seus sons, incluindo os sons

de vogais longas e curtas

Combina verbalmente e dá segmento às palavras

Lê palavras comuns de alta frequência ao vê-las

Demonstra compreensão dos recursos de impressão

Participa de discussões ouvindo ativamente e contribuindo

com conhecimento e ideias

Participa ativamente em atividades de leitura em grupo com

propósito e compreensão

Faz e responde perguntas sobre detalhes importantes e

palavras desconhecidas em textos

Reconta uma história fictícia e identifica personagens,

cenários e eventos principais

Identifica o tópico principal e conta detalhes de um texto

não ficcional

Compara e contrasta informações em uma variedade de

textos

Lê textos de leitores emergentes com propósito e

compreensão

Escrita T1 T2

Escreve letras maiúsculas e minúsculas

Identifica e dá nome às letras maiúsculas e pontuação final

no nível da série

Com ajuda, usa palavras escritas e desenhos para contar

uma história, expressar uma opinião ou fornecer

informações sobre um tópico

História/Estudos Sociais: Geografia T1 T2

Identifica o seu endereço, cidade, estado e país em uma

variedade de tipos de mapas

Localiza áreas comumente usadas na sala de aula, prédio e

bairro da escola

História/Estudos Sociais: Ed. Cívica e Governamental T1 T2

Explica que as pessoas criam estruturas, regras e ideias para

resolver problemas em suas salas de aula, lares e

comunidades locais

História/Estudos Sociais: História e Cultura T1 T2

Comenta como as crenças, tradições, necessidades e desejos

de um indivíduo contribuem para as maneiras pelas quais

somos semelhantes e diferentes

Usa corretamente palavras e frases relacionadas à

cronologia e ao calendário (agora, antes, depois, hoje,

amanhã, ontem etc.)

Habilidades Motoras Finas T1 T2

Demonstra segurar o lápis de uma maneira aceitável

Demonstra o uso adequado de tesouras

Demonstra coordenação, relação olho e mão, apropriada

Demonstra habilidade para desenhar uma pessoa

Matemática: contagem e cardinalidade T1 T2

Conta até 100 a partir de qualquer número

Conta de 10 em 10 até 100

Escreve números para representar um conjunto de objetos

(0-20)

Usa correspondência de 1 em 1 até 20, independentemente

da disposição dos objetos

Compara dois números escritos entre 1 e 10

Matemática: Operações e Raciocínio Algébrico T1 T2

Resolve problemas de adição e subtração até 10 usando

objetos e/ou desenhos

Adiciona fluentemente até 5

Subtrai fluentemente até 5

Matemática: número e operações na base dez T1 T2

Usa objetos e desenhos para demonstrar compreensão de

que os números de 11 a 19 são compostos por uma dezena e

unidades

Matemática: medição e dados T1 T2

Compara conjuntos de objetos (capaz de dizer

maior/menor/igual)

Classifica objetos em determinadas categorias

Matemática: Geometria T1 T2

Descreve a posição relativa dos objetos (acima, ao lado,

abaixo, etc.)

Identifica e descreve formas 2-D

Identifica e descreve formas 3-D

Ciência: Ciência da Terra e do Espaço T1 T2

Usa observações meteorológicas para explicar como

responder a diferentes tipos de clima e para descrever

padrões climáticos ao longo do tempo.

Identifica soluções para como as pessoas podem reduzir a

quantidade de recursos naturais que usam.

Ciência: Ciências da Vida T1 T2

Reconhece as necessidades básicas dos seres vivos, como

eles crescem e mudam com o tempo e como podem mudar

seu ambiente para atender às suas necessidades.

Ciência: Ciências Físicas T1 T2

Compara os efeitos de empurrões e puxões em um objeto

usando diferentes intensidades ou direções.

Investiga como a temperatura de um objeto pode torná-lo

líquido ou sólido.

Observa como a luz solar aquece os materiais na Terra para

projetar e construir um modelo que reduzirá os efeitos de

aquecimento do sol em uma área.
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Ciência: Tecnologia e Engenharia T1 T2

Faz perguntas, previsões e comunica ideias usando o

processo de projeto de engenharia.

Habilidades Sociais/Hábitos de Trabalho T1 T2

Pode esperar brevemente pela sua vez

Faz transições eficazes

Forma relacionamentos respeitosos e igualitários com seus

pares

Demonstra atenção adequada para sua idade e para escolhas

Completa uma tarefa dentro do prazo determinado

Compreende e segue as regras da escola relativas ao

comportamento apropriado

Aceita a responsabilidade por escolhas e ações

Educação Física e Saúde T1 T2

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


