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Leitura: Literatura/Texto informativo T1 T2 T3 
Determina o tema e resume ideias importantes e 
detalhes de um texto 

   

Consegue citar precisa e apropriadamente a 
partir do texto ao responder perguntas 

   

Faz inferências lógicas através de leitura e 
pensamento crítico 

   

Compara e contrasta dois ou mais personagens, 
ambientes ou eventos em uma história, drama 
ou poema 

NA   

Descreve como um ponto de vista de um 
narrador ou locutor influencia os eventos em 
uma história 

   

Integra informações de dois ou mais textos 
sobre um tema específico 

   

Descreve elementos de ficção através de 
discussão e escrita 

   

Compara e contrasta estruturas do 
texto/objetivos gerais do autor em textos 
informativos 

   

Lê textos da quinta série a partir de vários 
gêneros com objetivo e compreensão 

   

Linguagem T1 T2 T3 
Demonstra uma compreensão da linguagem 
figurativa, das relações entre palavras e dos 
múltiplos significados das palavras 

   

Adquire e utiliza vocabulário acadêmico e 
específico ao conteúdo 

   

Escrita T1 T2 T3 
Demonstra comando do uso de letras 
maiúsculas, pontuação, gramática e ortografia 
ao escrever 

   

Escreve peças de opinião organizadas sobre 
temas ou textos que suportam um ponto de vista 
com motivos e informações 

NA   

Escreve textos informativos/explicativos para 
examinar um tema e transmitir ideias e 
informações claramente 

NA   

Escreve narrativas usando técnicas eficientes, 
detalhes descritivos e sequências de eventos 
claros 

   

Planeja, esboça, revisa e edita para produzir 
escrita clara e coerente 

   

Escreve com compreensão de vários objetivos e 
públicos 

   

Planeja a pesquisa ao identificar temas e/ou 
gerar perguntas de foco, e obtém informações 
relevantes de várias fontes/demonstra uso de 
recursos do texto 

NA   

 

Fala e audição T1 T2 T3 
Envolve-se eficientemente em discussões, 
construindo-as com achados de pesquisas e 
expressando suas ideias claramente usando um 
discurso informal apropriado 

   

Expressa ideias ou reconta uma experiência de 
maneira organizada e sequencial, com fatos e 
detalhes descritivos 

   

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 

Escreve e interpreta expressões numéricas NA   
Identifica regras para padrões usando pares 
ordenados 

NA   

Matemática: Numerais e operações em bases 
decimais 

T1 T2 T3 

Demonstra memória fluente de operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão 

   

Utiliza modelos visuais e/ou equações para 
resolver problemas 

   

Multiplica numerais multidígitos NA   
Divide numerais de 4 dígitos por 2 dígitos 
usando múltiplas estratégias 

NA   

Compara decimais até milhares    

Adiciona e subtrai decimais até centenas    

Multiplica e divide decimais até centenas NA   

Matemática: Numerais e operações - Frações T1 T2 T3 

Adiciona e subtrai frações e números mistos NA   

Multiplica frações e números mistos    
Divide uma fração por um número inteiro ou um 
número inteiro por uma fração 

   

Matemática: Medição e dados T1 T2 T3 
Converte entre unidades de medição padrão de 
diferentes tamanhos dentro de um determinado 
sistema de medição e usa estas conversões para 
resolver problemas com palavras em várias 
etapas no mundo real 

NA   

Representa e interpreta gráficos de linha    

Encontra o volume de prismas retangulares    

Matemática: Geometria T1 T2 T3 
Coloca pontos em gráficos na grade de 
coordenadas 

NA   

Classifica formas em 2D com base nas suas 
propriedades 

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   



Distrito de Escolas Públicas de Norwood  
Escola de ensino fundamental de Balch 

2020-2021 

  

Nome Axel test3 
Série 05 
Professor(a)   

 
Ciências e engenharia tecnológica T1 T2 T3 
Faz perguntas que podem ser investigadas e 
prevê resultados razoáveis 

   

Conduz uma investigação ou experimento e 
coleta dados apropriados 

   

Mantém os registros que descrevem 
observações, comunica achados e explicações 

   

Analisa e avalia evidências para chegar a 
conclusões e soluções, usando vocabulário 
científico essencial em conversas e diários 

   

Colabora com outros em conversas e/ou em 
forma escrita (desenhos, gráficos, etc.) para 
explicar conceitos do tema ou compartilhar 
ideias de criação 

   

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   
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 
Consegue planejar, produzir e executar um 
trabalho artístico individualmente ou em 
ambiente de grupo 

   

Identifica, comunica e aplica Elementos de 
Criação de modo eficiente e apropriado em 
trabalhos artísticos 

   

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

   

 

Música T1 T2 T3 
Demonstra a habilidade de cantar um repertório 
variado de música 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 e 
melódica 

   

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

NA NA  

Demonstra padrões de movimento apropriado e 
coordenação corporal e como eles se 
relacionam às unidades específicas ensinadas 

   

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

   

Saúde T1 T2 T3 
Demonstra compreensão de dados de saúde e 
como eles se relacionam aos conceitos das 
unidades ensinadas 

NA   

Demonstra compreensão de dados de saúde 
físicos, sociais e emocionais e sua significância 
para um estilo de vida saudável 

NA   

Demonstra esforços cooperativos e participação 
nas aulas de saúde 

NA   
 

 
 


