PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 09/10/2010 ID: EL03040003 Ano: 3
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 3ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
3

Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma verificação de como está o desempenho acadêmico do seu
filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em combinação com outros indicadores de
desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho em ciências de seu filho.
Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

pSZf29CnPQwS
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
Desempenho nível 2

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
701
650

Nível 1

700

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

810

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
730

Média distrital
730

Média estadual
743

650

700

725

750

810

850

15%

18%

24%

39%

5%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 2,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

A pontuação de seu filho

38

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

Atingiu as expectativas

42

30

Média distrital

Média distrital
42

30

Média estadual

Média estadual
46
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TEXTO LITERÁRIO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem ler e analisar
obras de ficção, drama e poesia.
TEXTO INFORMATIVO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas. Os
alunos atingem as expectativas mostrando que podem
ler e analisar obras de não ficção, história, ciências e
artes.



60

VOCABULÁRIO



EXPRESSÃO ESCRITA



CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem compor textos
com bom desenvolvimento, usando os detalhes do
que já leram.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem compor textos usando regras
do inglês padrão.
LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem usar o contexto para
determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 30/03/2009 ID: EL04040033 Nível: 4
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 4ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma verificação de como está o desempenho acadêmico do seu
filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em combinação com outros indicadores de
desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho em ciências de seu filho.

4

Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

zrgP84FXD5nr
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
Desempenho nível 3

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
746
650

Nível 1

700

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

790

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
727

Média distrital
727

Média estadual
750

650

700

725

750

790

850

8%

15%

27%

39%

12%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 6,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

A pontuação de seu filho

55

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

60

Atingiu as expectativas

42

29

Média distrital

Média distrital
42

29

Média estadual

Média estadual
49

36



TEXTO LITERÁRIO

EXPRESSÃO ESCRITA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem ler e analisar obras de ficção,
drama e poesia.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem compor textos com bom desenvolvimento,
usando os detalhes do que já leram.



TEXTO INFORMATIVO

CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem ler e analisar
obras de não ficção, história, ciências e artes.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem compor textos usando regras do inglês
padrão.



VOCABULÁRIO

LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem usar o contexto para
determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 22/10/2008 ID: EL05040013 Nível: 5
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 5ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma verificação de como está o desempenho acadêmico do seu
filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em combinação com outros indicadores de
desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho em ciências de seu filho.
Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

4wdmR5FPW4h6
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Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
Desempenho nível 4

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
789
650

Nível 1

700

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

799

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
729

Média distrital
729

Média estadual
750

650

700

725

750

799

850

7%

15%

26%

45%

6%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 7,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

A pontuação de seu filho

65

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

Atingiu as expectativas

42

28

Média distrital

Média distrital
42

28

Média estadual

Média estadual
49
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TEXTO LITERÁRIO

EXPRESSÃO ESCRITA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem ler e analisar obras de ficção,
drama e poesia.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem compor textos com bom desenvolvimento,
usando os detalhes do que já leram.

TEXTO INFORMATIVO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas. Os
alunos atingem as expectativas mostrando que podem
ler e analisar obras de não ficção, história, ciências e
artes.



60

VOCABULÁRIO



CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES
O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem compor textos usando regras
do inglês padrão.

LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem as
expectativas mostrando que podem usar o contexto
para determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 09/10/2007 ID: EL06040003 Nível: 6
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 6ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma verificação de como está o desempenho acadêmico do seu
filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em combinação com outros indicadores de
desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho em ciências de seu filho.
Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

Rz8Nppysqw7T
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
6

Desempenho nível 2

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
701
650

Nível 1

700

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

790

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
726

Média distrital
726

Média estadual
747

650

700

725

750

790

850

8%

16%

28%

40%

9%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 2,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA
A pontuação de seu filho

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

38

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

Atingiu as expectativas

41

28

Média distrital

Média distrital
41

28

Média estadual

Média estadual
47
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TEXTO LITERÁRIO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem ler e analisar
obras de ficção, drama e poesia.
TEXTO INFORMATIVO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem ler e analisar obras de não ficção, história,
ciências e artes.



60

VOCABULÁRIO



EXPRESSÃO ESCRITA



CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem compor textos
com bom desenvolvimento, usando os detalhes do
que já leram.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem compor textos usando regras
do inglês padrão.

LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem usar o contexto para
determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 30/03/2006 ID: EL07040033 Nível: 7
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 7ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma verificação de como está o desempenho acadêmico do seu
filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em combinação com outros indicadores de
desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho em ciências de seu filho.
Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

C7BnWq2HcLYr
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
Desempenho nível 3
7

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
746
650

700

Nível 1

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

785

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
722

Média distrital
722

Média estadual
749

650

700

725

750

785

850

11%

14%

23%

34%

18%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 6,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

A pontuação de seu filho

55

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

60

Atingiu as expectativas

40

27

Média distrital

Média distrital
40

27

Média estadual

Média estadual
48

36



TEXTO LITERÁRIO

EXPRESSÃO ESCRITA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem ler e analisar obras de ficção,
drama e poesia.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem compor textos com bom desenvolvimento,
usando os detalhes do que já leram.



TEXTO INFORMATIVO

CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem ler e analisar
obras de não ficção, história, ciências e artes.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem compor textos usando regras do inglês
padrão.



VOCABULÁRIO

LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem usar o contexto para
determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 22/10/2005 ID: EL08040013 Nível: 8
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 8ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
o próximo nível. Esta avaliação é apenas uma verificação de como está o desempenho acadêmico do seu
filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em combinação com outros indicadores de
desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho em ciências de seu filho.
Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

jbTHBGrT4sTV
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
Desempenho nível 4

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
789

8
650

700

Nível 1

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

794

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
724

Média distrital
724

Média estadual
749

650

700

725

750

794

850

12%

15%

22%

39%

12%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 7,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

A pontuação de seu filho

65

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

Atingiu as expectativas

40

28

Média distrital

Média distrital
40

28

Média estadual

Média estadual
48
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TEXTO LITERÁRIO

EXPRESSÃO ESCRITA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem ler e analisar obras de ficção,
drama e poesia.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem compor textos com bom desenvolvimento,
usando os detalhes do que já leram.

TEXTO INFORMATIVO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem ler e analisar obras de não ficção, história,
ciências e artes.



60

VOCABULÁRIO



CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES
O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem compor textos usando regras
do inglês padrão.

LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem as
expectativas mostrando que podem usar o contexto
para determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 09/10/2004 ID: EL09040003 Nível: 9
AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO
NOVA JERSEY

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 9ª SÉRIE

PRIMAVERA DE 2022

Relatório de avaliação de língua e literatura inglesa, 2021−2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo para
estar pronto para a faculdade e carreiras profissionais. Esta avaliação é apenas uma verificação de como
está o desempenho acadêmico do seu filho. Os resultados desta avaliação devem ser utilizados em
combinação com outros indicadores de desempenho para se chegar a conclusões sobre o desempenho
em ciências de seu filho.
Visite o Portal NJ Parent no site nj-results.pearsonaccessnext.com e use este código para acessar os resultados
on-line de seu filho.

kDXHrSXWD9M
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em leitura e redação.

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?
Desempenho nível 2

Nível 5

Excedeu as expectativas

Nível 4

Atingiu as expectativas

Nível 3

Aproximou-se das expectativas

Nível 2

Atingiu parcialmente as expectativas

Nível 1

Ainda não atingiu as expectativas

A pontuação de seu filho
701
9

650

Nível 1

700

725

Nível 2

750

Nível 3

Talvez seja necessário suporte adicional para cumprir as expectativas no próximo nível escolar

Nível 4

791

Nível 5

850

No caminho certo para o próximo nível

Para obter informações adicionais sobre o desempenho geral do aluno ou o uso de Códigos Não Testados ou Nulos, consulte o Guia de
Interpretação de Pontuação em https://nj.mypearsonsupport.com.

Como os alunos de Nova Jersey se saíram

Média escolar
730

Média distrital
730

Média estadual
738

650

700

725

750

791

850

18%

19%

23%

30%

9%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Percentual de alunos em cada nível de desempenho

Se o aluno fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, ele provavelmente pontuaria dentro de um intervalo em torno da
pontuação da escala relatada, mais ou menos 2,3 pontos.
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PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

Como foi o desempenho do seu filho em leitura e redação?
LEITURA
A pontuação de seu filho

REDAÇÃO
A pontuação de seu filho

38

50

10

Média escolar

25

90

35

10

Atingiu as expectativas

Média escolar

Atingiu as expectativas

42

29

Média distrital

Média distrital
42

29

Média estadual

Média estadual
45
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TEXTO LITERÁRIO
O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem ler e analisar
obras de ficção, drama e poesia.
TEXTO INFORMATIVO



60

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que se aproximaram das expectativas.
Os alunos atingem as expectativas mostrando que
podem ler e analisar obras de não ficção, história,
ciências e artes.
VOCABULÁRIO



EXPRESSÃO ESCRITA



CONHECIMENTO DA LÍNGUA E CONVENÇÕES

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem
as expectativas mostrando que podem compor
textos com bom desenvolvimento, usando os
detalhes do que já leram.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem compor textos usando
regras do inglês padrão.

LEGENDA

O desempenho do seu filho foi o mesmo de
outros alunos que atingiram ou excederam as
expectativas. Os alunos atingem as expectativas
mostrando que podem usar o contexto para
determinar o que as palavras e frases significam.

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros alunos que:



Ainda não
atingiram ou
atingiram
parcialmente as
expectativas

Aproximouse das
expectativas



Atingiram ou
excederam as
expectativas

Quais são as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey? Os testes medem
quão bem os alunos aprenderam a matéria do nível/ano em língua e literatura inglesa e matemática. Os alunos
que atingem ou excedem as expectativas estão no caminho certo para o próxima série ou curso e, por fim,
para faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e habilidades
fundamentais dos alunos, e exigem que pensem criticamente, resolvam problemas e sustentem ou expliquem suas
respostas. O teste é uma das várias maneiras para ajudar pais/guardiões legais e professores a entender o quanto
as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão informações importantes para a escola e distrito escolar
fazerem melhorias no ensino.
Saiba mais sobre as avaliações de Língua e Literatura Inglesa/Matemática de Nova Jersey
Para saber mais sobre o conteúdo da avaliação e acessar as perguntas do teste liberadas, visite
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints e https://nj.digitalitemlibrary.com.
Saiba mais sobre os padrões de faculdade e carreira de Nova Jersey
Explore o site da sua escola ou solicite ao diretor informações sobre o cronograma de avaliação anual da escola,
o currículo escolhido pelo seu distrito, e saiba mais sobre como os resultados das avaliações contribuem para a
melhoria das escolas. Você também pode saber mais sobre as normas para K-12 (alunos do Jardim da Infância ao
Ensino Médio) de Nova Jersey no site http://www.state.nj.us/education/cccs/.
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