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Leitura: Literatura/Texto informativo T1 T2 T3 
Conhece e aplica a fonética ao nível da série e 
habilidades de análise de palavras para 
decodificar palavras 

   

Lê com precisão e fluência suficientes para 
apoiar a compreensão 

   

Faz e responde perguntas para demonstrar a 
compreensão dos detalhes principais em um 
texto 

   

Lê e compreende textos da segunda série sobre 
vários gêneros de modo independente e 
proficiente 

   

Usa vários recursos do texto para localizar as 
principais informações no texto 

   

Compara e contrasta informações de dois ou 
mais textos 

NA  
 

Identifica o tema e ideias principais de um texto 
multiparágrafos 

  
 

Identifica o objetivo do autor a partir de vários 
textos 

NA  
 

Linguagem T1 T2 T3 
Soletra palavras de alta frequência e de fonética 
corretamente e usa padrões ortográficos 
aprendidos 

  
 

Usa estratégias para determinar o significado 
das palavras e frases ao nível da série 

  
 

Demonstra comando das convenções da 
gramática inglesa padrão 

  
 

Escrita T1 T2 T3 
Demonstra comando de letras maiúsculas e 
pontuação 

  
 

Produz escrita apropriada para fazer tarefas 
com propósito e compreensão do público 

  
 

Escreve e enfoca um tema com sequência 
adequada de eventos e senso de fechamento 

  
 

Fortalece a escrita ao adicionar detalhes, revisar 
e editar com base em feedback 

NA  
 

Participa de projetos compartilhados de 
pesquisa e escrita 

NA  
 

Fala e audição T1 T2 T3 
Descreve temas e eventos com detalhes 
relevantes, expressando ideias e sentimentos 
com clareza enquanto utiliza vocabulário 
apropriado 

  

 

História/Estudos sociais T1 T2 T3 
Interpreta dados de mapas, gráficos e globos    
Demonstra compreensão de conteúdo e 
conceitos de unidade 

  
 

Utiliza apropriadamente o vocabulário de 
unidades 

  
 

 

Matemática: Operações e pensamento 
algébrico 

T1 T2 T3 

Usa estratégias de adição para resolver 
problemas em histórias até 100 

   

Usa estratégias de subtração para resolver 
problemas em histórias até 100 

NA   

Adiciona fluentemente até 20    
Subtrai fluentemente até     
Matemática: Numerais e operações em bases 
decimais 

T1 T2 T3 

Conta, lê e escreve numerais até 1.000 NA   
Compreende numerais de 3 dígitos, como 
centenas, decimais e unidades 

   

Compara numerais de 3 dígitos    
Usa propriedades de posicionamento de valor 
para resolver problemas de adição até 3 dígitos 

   

Usa propriedades de posicionamento de valor 
para resolver problemas de subtração até 3 
dígitos 

   

Matemática: Medição e dados T1 T2 T3 
Diz e escreve as horas até os próximos 5 
minutos 

NA   

Resolve problemas com palavras envolvendo 
dólares, quarters, dimes, nickels e pennies 
usando símbolos $ e ¢ adequadamente até $10 

   

Mede comprimentos em unidades padronizadas    
Representa e interpreta dados em gráficos de 
barra, gráficos de linha e pictogramas 

   

Matemática: Geometria T1 T2 T3 
Reconhece e desenha formas em 2D e 3D com 
atributos como ângulos e laterais e faces 

NA   

Ciências e engenharia tecnológica T1 T2 T3 
Faz e responde perguntas usando vocabulário 
científico essencial em conversas e registradas 
em diários 

   

Conduz investigações simples    
Colabora com outros em conceitos do tema ou 
ideias de criação através de conversas e/ou em 
forma escrita (desenhos, gráficos, etc.) 

   

Tecnologia T1 T2 T3 
Usa várias ferramentas digitais para produzir e 
publicar textos 

   

Hábitos de trabalho T1 T2 T3 
É atencioso    
Segue instruções    
Permanece na tarefa e completa atividades    
Demonstra habilidades de organização    
Trabalha de forma polida e cuidadosa    
Completa e devolve as lições de casa NA   
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Legenda  Frequência 

4 Excede as expectativas F Excelente  Período 1 2 3 3 Satisfaz as expectativas S Satisfatório  

2 
Satisfaz parcialmente as 
expectativas 

NI Precisa melhorar 
 Faltas 1,0   

1 Não satisfaz as expectativas U Insatisfatório  
Atraso 0,0   M 

Currículo modificado NA 
Ainda não foi 
ensinado/avaliado 

 

* Precisa de suporte    Dispensa 0,0   
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Habilidades sociais/Comportamento T1 T2 T3  
Mostra bondade e consideração pelos outros    
Segue as normas da sala de aula e da escola    
Trabalha em cooperação    
Demonstra autodisciplina    
Expectativas remotas T1 T2 T3 
Está preparado para as aulas    
Comparece e permanece nas reuniões durante 
todo o tempo da aula 

   

Participa de modo adequado e construtivo    
Demonstra independência adequada à idade com 
aprendizado remoto 

   

Completa as tarefas remotas a tempo    
Artes visuais T1 T2 T3 
Demonstra destreza em trabalhos artísticos 
através de limpeza, nível de cuidado, 
complexidade e uso controlado de materiais 

   

Demonstra ciência de comportamento seguro, 
confiante e cooperativo com materiais de arte e 
uso do tempo da aula 

   

Música T1 T2 T3 
Demonstra a habilidade de cantar melodias 
simples com precisão e afinamento, usando um 
tom saudável e apropriado à idade 

   

Demonstra a habilidade de compreender, criar e 
se apresentar usando notação rítmica simples 

   

Demonstra a habilidade de compreender, 
descrever e responder a elementos básicos de 
música usando a tecnologia musical apropriada 

   

Demonstra um comportamento seguro, 
cooperativo e responsável com materiais de 
instrução e tempo de aula. 

   

Educação física e saúde T1 T2 T3 
Demonstra habilidades abrangentes de educação 
física e práticas para o nível da série 

NA NA  

Demonstra habilidades motoras e movimentos 
apropriados para as unidades específicas 
ensinadas 

   

Demonstra um comportamento seguro, 
cooperativo e responsável durante as atividades 
físicas 

   


