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Relatório do Aproveitamento Bimestral de Acordo
com os Critérios para Alunos de Jardim a 5a Série

Preencha e assine a parte abaixo deste relatório e entregue ao professor titular de seu filho.
ID do aluno(a)

Primeiro nome do aluno(a)

Nome do meio

Série

Último nome

Data de Impressão

Telefone da escola

Escola
Diretor(a)

Professor Titular

O Relatório de Aproveitamento Bimestral se baseia em:
critérios de acordo com o nível da série

critérios acadêmicos acessíveis de acordo com o nível da série

Atualmente, o seu filho:
está correspondendo aos critérios
não está correspondendo aos critérios nas(s) seguinte(s) área(s):
Leitura

Redação

Alfabetização em Leitura/Redação

Matemática

Ciências

Estudos Sociais

possui um Plano de Educação Suplementar
necessita de um Plano de Educação Suplementar
Há uma preocupação na(s) seguinte(s) área(s):
Características de Alunos Proficientes
Frequência/atrasos
Participam das discussões e atividades
Usam recursos de forma apropriada

O seu filho não está correspondendo às expectativas na(s) seguinte(s) área(s):
Artes

Professor

Música

Professor

Ed. física Professor
Outro

Estudam cooperativamente
Estudam de forma independente
Obedecem às normas/rotinas/instruções
Demonstram respeito aos outros
Solucionam os conflitos apropriadamente
Concluem as tarefas atribuídas
Concluem e entregam o dever de casa
Utilizam o tempo de maneira produtiva

Uma reunião foi solicitada pelo professor:

Sim

Não

Destaque, preencha, assine e entregue à escola de seu filho.

Aluno(a)

Escola

Eu sou pai/mãe ou responsável do aluno citado acima e meu nome é (escreva em letra de fôrma)
Meus nos de telefone são: (diurno)

(noturno)

Recebi o Relatório de Aproveitamento Bimestral de Acordo com os Critérios
Solicito uma reunião com:
Assinatura do pai/mãe ou responsável

Data
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