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Aluno 
 

Professor  
  Frequência ANO   ANO  ANO 

  Registro até a data   
até a 
data  total 

 Dias de falta         
           

 Ocasiões de atraso         
           

 Ocasiões de dispensa         
           

 
Dias totais de 
comparecimento         

        

   
Níveis de Desempenho para todas as 
Áreas de Conteúdo  

        
 4  Demonstra domínio do padrão  
 3  Demonstra progresso significativo para o 
  padrão         
           

 2  Demonstra algum progresso  
 1  Demonstra progresso mínimo  

 -----  
Não avaliado neste 
período       

         

      
Períod
o 

Períod
o Período 

      1  2  3 
          

 EDUCAÇÃO FÍSICA       
 Jogos, Dança e Ginástica  --  --  -- 
 Saúde e Bem-estar   --  --  -- 

 
Comportamento do 
aluno   --  --  -- 

 MÚSICA   --  --  -- 

 
Comportamento do 
aluno   --  --  -- 

 ARTES VISUAIS   --  --  -- 

 
Comportamento do 
aluno   --  --  -- 

 

 CIÊNCIAS   Período  Período  Período  
   1  2   3   
         

Demonstra compreensão de --  --  --   
conceitos em ciências     

          

Aplica habilidades de pensamento 
crítico --  --  --   

           

Compreende e aplica o --  --  --   
método científico     

          

          
 HISTÓRIA E ESTUDOS   Período  Período Período  
 SOCIAIS   1  2  3   

Identifica símbolos importantes 
dos EUA, --  --  --   
eventos e feriados     

          

Descreve a família e           
membros da comunidade que --  --  --   
promovem a segurança/bem-estar 
de 

    

          

crianças           
Identifica rua, cidade, estado --  --  --   
e país     

          

          
 MATEMÁTICA   Período  Período Período  
   

1 
  

2 
  

3 
  

          

 Contagem e Cardinalidade            
             

Conhece o nome dos números e --  --  --   
a sequência de contagem     

          

Conta para dizer o número de --  --  --   
objetos     

          

Compara números --  --  --   
        

Lê e escreve números até 20 --  --  --   
           

 Pensamento em Operações            
 e Álgebra            

Demonstra compreensão           
de adição como agrupar --  --  --   
e adicionar           
Demonstra compreensão           
de subtração como separar --  --  --   
e tirar de           

Soma fluentemente até 5 --  --  --   
        

Subtrai fluentemente até 5 --  --  --   
             

 

 Números e Operações em  
Período 

1 
Período 

2 
Período 

3 
 

 Decimais   
    
 Usa objetos e desenhos para         
 demonstrar compreensão --  --  --   
 de que os números 11-19 são     
         

 compostos de dezenas e unidades         
 Medição e Dados          
           

 Descreve e compara --  --  --   
 atributos mensuráveis     
         

 Classifica objetos e conta o --  --  --   
 número de objetos em categorias     
         

 Geometria          
           

 Identifica e descreve formas bi e --  --  --   
 tridimensionais     
         

          

 Analisa, compara, cria  --  --  --   
 compõe formas     
         

         

         
 ALFABETIZAÇÃO  Período 

1 
Período 

2 
Período 

3 
 

    

 Leitura - Habilidades Básicas,          
 Literatura e Textos          
 Informativos          
 Demonstra compreensão         
 de palavras faladas, sílabas e --  --  --   
 sons         

 Aplica fonemas a nível da série e --  --  --   
 habilidades de análise de palavras     
         
          

 Lê palavras de alta frequência --  --  --   
 a nível da série     
         

 Demonstra compreensão --  --  --   
 da organização de um texto     
         

 Faz e responde perguntas --  --  --   
 sobre os detalhes principais em um 

texto 
    

         

 Reconta histórias incluindo         
 personagens, ambiente e detalhes --  --  --   
 importantes         

 Compreende vários gêneros --  --  --   

 
Envolve-se em textos a nível da 
série --  --  --   

 com objetivo e compreensão     
         

 

 Escrita  Período 
1 

Período 
2 

Período 
3   

   

 Usa uma combinação de desenho, 
ditado e escrita para 
compor peças de opinião sobre 
um tópico 
 

         
          
 --  --  --  
    
          

          
 Usa uma combinação de desenho,          
 ditado e escrita para transmitir --  --  --  
 informações sobre um tópico          
 Usa uma combinação de desenho,          
 ditado e escrita para narrar --  --  --  
 um evento e fornecer uma reação    
          

 ao que aconteceu          

 
Participa de pesquisas 
compartilhadas --  --  --  

 e projetos de escrita    
          

 Fala e Audição           
 Participa de discussões ao          
 ouvir ativamente e --  --  --  
 contribui com conhecimentos e    
          

 ideias          
 Faz e responde perguntas          

 
para buscar ajuda, obter 
informações ou --  --  --  

 aprofundar a compreensão do 
texto ou 

   

          

 
informações apresentadas 
oralmente          

 Fala audivelmente e expressa --  --  --  
 pensamentos, sensações e ideias    
          

 Linguagem           
 Usa gramática padrão do inglês --  --  --  
 ao falar e escrever    
          



Níveis de Desempenho para Comportamento do Aluno 
 

4 Demonstra consistentemente comportamento apropriado 
3 Demonstra normalmente comportamento apropriado   
2 Às vezes demonstra comportamento apropriado 
1 Raramente demonstra comportamento apropriado   

          
 Comportamentos Sociais 

Bem-sucedidos 
 

Período 
1 

Período 
2 

Período 
3   

    

 Trata os outros com educação --  --  --  
 

 
      

 Segue as regras da escola --  --  --  
 Segue as regras da sala de aula --  --  --  
 Interage cooperativamente --  

-- 
 

-- 
 

 com os outros    
       

 Pratica autocontrole --  --  --  
 Aceita a responsabilidade por --  

-- 
 

-- 
 

 escolhas e consequências    
       

     
 Aprendiz Bem-sucedido Período 

1 
Período 

2 
Período 

3  Comportamentos 

 
Se esforça para um trabalho de 
qualidade --  --  --  

 Ouve com atenção --  --  --  
 Usa o tempo eficientemente --  --  --  
 Segue instruções orais --  --  --  
 Segue instruções escritas --  --  --  
        

 Trabalha independentemente. --  --  --  
        

 Participa de atividades em aulas --  --  --  
        

 Faz transições apropriadas --  --  --  
        

 Completa e devolve lições das 
aulas a tempo --  

-- 
 

-- 
 

    
       

 Completa e devolve --  
-- 

 
-- 

 
 lições de casa a tempo    
       

Demonstra habilidades de 
organização --  

-- 
 

-- 
 

   
      

 Busca ajuda quando necessário --  --  --  
        

 Aplica habilidades de estudo --  --  --  
          

 
 
 
 
 

Comentários do professor 
 
Período 1: 
 
Período 2: 
 
Período 3: 
 
 
Seu filho será designado para a série -- 
Escola -- 


