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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2010 ID: MA04040042  Nível: 3

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

MATEMÁTICA 3ª SÉRIE PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 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 de seu filho em matemática.

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

Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

YBQcmVnWq3NG

3

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 2

650 700 725 750 790 850

722

8%37%28%18%8%

650 700 725 750 790 850

730

730

745

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 6,1 pontos.

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 solucionando problemas de 
multiplicação e divisão, área, medição e entendimento 
básico de frações.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem às expectativas 
solucionando problemas que envolvem perímetro, 
valor de lugar, formas geométricas e representações 
de dados.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.



 

https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
https://nj.digitalitemlibrary.com
http://www.state.nj.us/education/cccs/
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2009 ID: MA05040042  Nível: 4

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

MATEMÁTICA 4ª SÉRIE PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 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 de seu filho em matemática.

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

Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

CvsygrfHxpdL

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 2

650 700 725 750 796 850

722

4%36%30%22%7%

650 700 725 750 796 850

723

723

743

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 6,1 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 solucionando problemas que 
envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão, 
valor posicional, comparação de frações, adição e 
subtração de frações com o mesmo denominador.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
solucionando problemas que envolvem números e 
padrões de forma, conversões de medidas simples, 
medidas de ângulos, classificação de formas 
geométricas e representações de dados.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.



 

https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
https://nj.digitalitemlibrary.com
http://www.state.nj.us/education/cccs/
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 20/05/2008 ID: MA06040032  Nível: 5

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

MATEMÁTICA 5ª SÉRIE PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 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 de seu filho em matemática.

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

Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

BnR3pGYJrNx4

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 3

650 700 725 750 790 850

745

6%35%32%21%6%

650 700 725 750 790 850

725

725

743

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 2,4 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 solucionando problemas que envolvem 
volume de prismas, adição, subtração, multiplicação 
e divisão com números inteiros de vários dígitos, 
decimais e frações.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
através da resolução de problemas envolvendo a 
elaboração e interpretação de expressões numéricas, 
conversão das medições, pontos de gráficos, 
classificação de formas geométricas e dados de 
representação.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 20/05/2007 ID: MA07040032  Nível: 6

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

MATEMÁTICA 6ª SÉRIE PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 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 de seu filho em matemática.

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

Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

DYPW6vVYVsng

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 3

650 700 725 750 788 850

745

6%35%30%21%8%

650 700 725 750 788 850

722

722

742

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 2,4 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 através da solução de 
problemas envolvendo taxas, razões, percentagens, 
compreensão de números negativos, pontos de 
gráficos e funções lineares simples, expressões 
lineares e equações lineares.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem às expectativas 
através da solução de problemas que envolvam área, 
volume e estatísticas.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2006 ID: MA08040042  Nível: 7

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

MATEMÁTICA 7ª SÉRIE PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 2021-2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-ano e se está no caminho certo 
para o próximo nível ou curso. 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 de seu filho em 
matemática.

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

 
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

NMk6mfZ46cxP

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 2

650 700 725 750 786 850

722

4%33%33%22%8%

650 700 725 750 786 850

724

724

739

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 6,1 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 através da solução de problemas 
envolvendo relações proporcionais, adição, subtração, 
multiplicação e divisão com números racionais e 
expressões lineares, equações e inequações.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
através da solução de problemas envolvendo 
circunferência, área, superfície de área, volume, 
estatística e probabilidade.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2005 ID: MA06040042  Nível: 8

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

MATEMÁTICA 8ª SÉRIE PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 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 de seu filho em matemática.

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

Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

x8ZpHbGzDkwr

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 2

650 700 725 750 801 850

722

1%23%28%26%22%

650 700 725 750 801 850

706

706

725

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 6,1 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se 
das expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 através da solução de problemas 
envolvendo radicais, expoentes, notação científica, 
equações lineares, sistemas de equações lineares, 
funções lineares e não lineares, Teorema de 
Pitágoras e transformação de formas em planos de 
coordenadas.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem às expectativas 
solucionando problemas que envolvem números 
irracionais, volumo e gráficos de dispersão.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 20/05/2004 ID: MA03040032  Nível: Outro

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

ÁLGEBRA I PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 2021-2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-curso 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 de seu filho em matemática.

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

 
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

tRHLx8ZmyyWR

Outro

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 3

650 700 725 750 805 850

745

3%33%25%25%14%

650 700 725 750 805 850

726

726

737

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 2,4 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

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 através da solução de problemas 
envolvendo operações aritméticas sobre equações 
polinomiais, lineares, quadráticas e exponenciais, 
e interpretação das funções e interpretação das 
expressões algébricas, funções e modelos lineares.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
através da solução de problemas envolvendo as 
propriedades dos números racionais e irracionais, 
escrevendo expressões algébricas em formas 
equivalentes, sistemas de equações, interpretação 
de dados e modelos lineares, quadráticos e 
exponenciais.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 20/05/2003 ID: MA03040032  Nível: 9

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

ÁLGEBRA II PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 2021-2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-curso 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 de seu filho em matemática.

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

 
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

yzZ7ppDNW4mp

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 3

650 700 725 750 808 850

745

2%22%20%25%32%

650 700 725 750 808 850

720

720

721

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 2,4 pontos.
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram 
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem 
às expectativas através da solução de problemas 
envolvendo expoentes racionais, escrevendo e 
interpretando expressões algébricas, equações 
racionais e radicais, gráficos de funções, criando 
funções lineares, quadráticas e exponenciais, fazendo 
inferências e justificando conclusões de dados.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem às expectativas 
através da solução de problemas envolvendo 
o sistema de números complexos, expressões 
racionais e funções, sistemas de equações, 
funções trigonométricas, interpretação de dados e 
probabilidade.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.
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Como os alunos de Nova Jersey se saíram

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível

Percentual de alunos em cada nível de desempenho
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

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.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2002 ID: MA06040042  Nível: 12

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NOVA JERSEY

GEOMETRIA PRIMAVERA DE 2022

Relatório de Avaliação de Matemática, 2021-2022
Este relatório mostra se PRIMEIRO NOME atingiu as expectativas do nível-curso 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 de seu filho em matemática.

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

 
Veja o lado 2 deste relatório para obter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.

BNZrYpRX23ZD

12

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

A pontuação de seu filho

Desempenho nível 2

650 700 725 750 783 850

722

3%20%30%36%12%

650 700 725 750 783 850

726

726

729

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 6,1 pontos.

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com
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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 carreiras 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/.

PRIMEIRO NOME MEIO SOBRENOME

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


 Ainda não 

atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas

 Aproximou-se das 
expectativas 

 Atingiram ou 
excederam as 
expectativas

Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

CONTEÚDO PRINCIPAL

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que ainda não atingiram ou que atingiram 
parcialmente as expectativas. Os alunos atingem 
às expectativas através da solução de problemas 
envolvendo provas geométricas, transformações 
nas formas, triângulos retângulos, trigonometria, 
geometria de coordenadas e aplicações de conceitos 
geométricos.

CONTEÚDO ADICIONAL E SUPORTE

O desempenho do seu filho foi o mesmo de 
outros alunos que atingiram ou excederam as 
expectativas. Os alunos atingem as expectativas 
através da solução de problemas envolvendo 
a transformação de formas em um plano de 
coordenadas, construções geométricas, círculos e 
volume.

EXPRESSANDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

O desempenho do seu filho foi o mesmo de outros 
alunos que se aproximaram das expectativas. Os 
alunos atingem as expectativas criando e justificando 
soluções matemáticas lógicas, analisando e corrigindo 
o raciocínio dos outros.

MODELAGEM E APLICAÇÃO

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 através da solução de problemas do 
mundo real, representando e resolvendo problemas 
com símbolos, raciocinando de forma quantitativa 
e utilizando as ferramentas adequadas de forma 
estratégica.



 

https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
https://nj.digitalitemlibrary.com
http://www.state.nj.us/education/cccs/

