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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2010 ID: MA08040042  Nível: 3

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 3 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2009 ID: MA08040042  Nível: 4

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 4 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2008 ID: MA08040042  Nível: 5

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 5 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas



650 700 725 750 786 850

�
745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%

Página 1 de 2

Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2007 ID: MA08040042  Nível: 6

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 6 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

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

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 7 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas



650 700 725 750 786 850

�
745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2005 ID: MA08040042  Nível: 8

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

MATEMÁTICA GRAU 8 PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas



650 700 725 750 786 850
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739
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6%35%32%21%6%
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2003 ID: MA08040042  ALGEBRA I

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

ÁLGEBRA I PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas



650 700 725 750 786 850

�
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739
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650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2002 ID: MA08040042  ALGEBRA II

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

ÁLGEBRA II PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas



650 700 725 750 786 850
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Como foi o desempenho geral de PRIMEIRO NOME?

Percentual de Crescimento Acadêmico do Aluno
A pontuação do seu filho este ano é igual ou melhor que 16% dos alunos de New Jersey que tiveram pontuação similar a do seu 
filho na avaliação em um ano anterior.

Pontuação do seu filho

Como foi o desempenho dos alunos  
em New Jersey

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

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Talvez seja necessário suporte adicional para atingir as expectativas no próximo nível escolar ou curso

Média escolar

Média distrital

Média estadual

No caminho certo para o próximo nível ou curso

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

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME
Data de nascimento: 31/12/2004 ID: MA08040042  GEOMETRIA

AMOSTRA DO NOME DA ESCOLA UM
AMOSTRA DO NOME DO DISTRITO

NEW JERSEY

GEOMETRIA PRIMAVERA 2019

Relatório de Avaliação de Matemática, 2018-2019
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 medição de como está o desempenho 
acadêmico do seu filho.

Visite o NJ Parent Portal em  
nj-results.pearsonaccessnext.com e use o código 
a seguir para acessar on-line os resultados de 
desempenho do seu filho.

Como você pode usar este relatório?
Pergunte aos professores do seu filho:
 •O que você vê como os pontos fortes 
acadêmicos e as áreas para aprimoramento do 
meu filho?
 •Como você usará os resultados deste teste para 
ajudar meu filho a progredir neste ano escolar?

VgsdyXWBYXD5

Se o seu filho fez a avaliação várias vezes, em circunstâncias semelhantes, seu filho provavelmente pontuaria no intervalo entre
pontuação da escala reportada de mais ou menos 2,4 pontos.

Veja o lado 2 deste relatório para ter informações específicas sobre o desempenho do seu filho em matemática.
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Como foi o desempenho do seu filho na área de matemática?

Quais são as avaliações 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 próximo grau ou curso e, futuramente, 
para a faculdade e carreiras profissionais. Os testes incluem questões que medem conhecimentos e 
habilidades fundamentais do seu filho, e exigem que os alunos pensem criticamente, resolvam problemas e 
sustentem ou expliquem suas respostas. Os testes são umas das várias maneiras para ajudar pais/guardiões 
legais e professores a entender o quanto as crianças estão aprendendo. Os resultados também dão à sua 
escola e distrito informações importantes para fazer melhorias instrucionais.

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 de teste lançadas, visite  
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints  e  https://nj.digitalitemlibrary.com.

Saiba mais sobre os padrões prontos para a faculdade e carreiras profissionais de Nova Jersey.  
Explore o site da sua escola ou peça informações ao seu diretor sobre o cronograma de avaliação de sua 
escola, o currículo escolhido pelo distrito e saiba mais sobre como os resultados da avaliação contribuem. 
para as melhorias escolares. Você também pode aprender mais sobre os padrões K-12 de New Jersey em  
http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  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.

PRIMEIRO NOME M. SOBRENOME

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


 Atingiram ou 

Excederam 
as Expectativas

 Se aproximaram 
das expectativas 

 Ainda não 
atingiram ou 
atingiram 
parcialmente as 
expectativas


