Frequently Asked Question – Portuguese version

BOLETIM DE NOTAS COM BASE NOS CRITÉRIOS DO JARDIM A 5ª SÉRIE
Condado de Palm Beach, Flórida
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
1. O que são os Critérios?
Os critérios são o que os alunos devem saber e são capazes de fazer ao final de cada série. A Flórida adotou os
Critérios Estaduais para a Próxima Geração (NGSS) e as Normas Acadêmicas Acessíveis de Acordo com Critérios
Estaduais para a Próxima Geração em 2008 e os Critérios da Flórida para Matemática e Leitura (MAFS e LAFS) e as
Normas Acadêmicas Acessíveis de Acordo com os Critérios da Flórida para Matemática e Leitura em 2014 (MAFS e
LAFS), com o propósito de estabelecer as expectativas de aprendizagem dos alunos e prestar conta do
aproveitamento acadêmico dos mesmos.
2. O que é um boletim de notas com base nos critérios?
Um boletim de notas com base nos critérios fornece informações detalhadas sobre como está o desempenho do seu
filho em relação ao domínio dos critérios de final de ano em cada matéria. Para os alunos de Jardim a 5ª série, o
boletim de notas reflete os Critérios da Flórida e as Normas Acadêmicas de Acordo com os Critérios da Flórida para
Leitura, Redação e Matemática e os Critérios Estaduais para a Próxima Geração e as Normas Acadêmicas de Acordo
com os Critérios da Flórida para a Próxima Geração para todas as demais matérias.
Um boletim de notas com base nos critérios difere do boletim tradicional de notas em duas maneiras:
 no que é avaliado
 como o desenvolvimento acadêmico é informado
O boletim de notas com base nos critérios especifica os critérios de final de ano para cada área de estudo e mostra o
rendimento do aluno. Ao final de cada período de classificação de notas, o professor indicará o nível de desempenho
do aluno em cumprimento aos critérios de final de ano.
3. O que o boletim de notas com base nos critérios informa aos pais?
O boletim de notas com base nos critérios:
 identifica os critérios de aprendizagem a serem cumpridos ao final de cada série.
 inclui informações específicas sobre o rendimento do seu filho ao cumprir com os critérios de final de ano.
 demonstra as áreas para um contínuo desenvolvimento.
4. Por que o Distrito Escolar do Condado de Palm Beach está usando um boletim de notas com base nos critérios?
Os professores do Condado de Palm Beach estão ensinando um currículo com base nos critérios e avaliando os alunos
de acordo com os critérios que eles estão aprendendo. A mudança rumo a um sistema de boletim de notas com base
nos critérios está ocorrendo em todo os Estados Unidos equiparando as informações apresentadas aos pais no
boletim escolar com aquilo que está sendo avaliado e ensinado aos alunos atualmente.
A finalidade do boletim de notas com base nos critérios é proporcionar aos pais, professores e alunos informações
mais precisas sobre o rendimento dos alunos em relação aos critérios estabelecidos para cada área de estudo, de
acordo com o que lhes é ensinado. Monitorando as habilidades concretas e conhecimentos listados no boletim de
notas, ficaremos cientes se todos os alunos estão sendo expostos ao mesmo currículo e dominando as habilidades
necessárias em cada nível da série.
Este sistema ajuda a fechar a lacuna em relação ao progresso acadêmico entre os alunos. Além disso, os pais estarão
mais conscientes sobre o que seus filhos deveriam saber e são capazes de fazer ao final de cada nível da série.
5. Quais as escolas do Condado de Palm Beach que estão usando o boletim de notas com base nos critérios?
Todas as escolas do Jardim a 5ª série estão usando o boletim de notas de acordo com os critérios do Jardim a 5ª série.
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6. Como o boletim de notas com base nos critérios se compara às notas tradicionais?
O boletim de notas com base nos critérios do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach usa Códigos Referentes ao
Desempenho e aos Critérios. Os Códigos Referentes ao Desempenho demonstram o progresso geral do aluno direcionados
ao cumprimento dos critérios de acordo com o nível da série. Os Códigos Referentes aos Critérios avaliam o
desenvolvimento do aluno para cada critério.
Estes Códigos Referentes ao Desempenho e aos Critérios substituem as notas tradicionais e indicam o progresso dos alunos
em relação ao cumprimento dos critérios de final de ano. Estes códigos não são as médias de trabalhos concluídos.
CÓDIGOS REFERENTES AO DESEMPENHO
Baseado no progresso em relação ao cumprimento dos critérios das notas.
Demonstra um desenvolvimento das habilidades e conceitos que vão além dos critérios estabelecidos
EX
para o nível da série cursada
Demonstra um desenvolvimento das habilidades e conceitos que correspondem aos critérios
PR
estabelecidos para o nível da série cursada
Demonstra um desenvolvimento das habilidades e conceitos que está começando a corresponder aos
AP
critérios estabelecidos para o nível da série cursada
Demonstra um desenvolvimento das habilidades e conceitos muito abaixo dos critérios estabelecidos
ND
para o nível da série cursada
CÓDIGOS REFERENTES AOS CRITÉRIOS
X

O aluno está correspondendo aos critérios

#

Áreas que apresentam problemas

0

Não avaliado nesse período

Em muitos boletins de notas tradicionais, os alunos recebem uma nota para leitura, uma para matemática, uma
para ciências e assim por diante. No boletim de notas com base nos critérios, cada uma dessas matérias é
dividida em uma lista de habilidades e conhecimentos, os quais são de responsabilidade do aluno aprender. Os
alunos recebem um conceito separado para cada critério.
Os conceitos referentes ao rendimento indicam o desenvolvimento do aluno em relação ao cumprimento dos
critérios de acordo ao nível da série específica. A proficiência e o esforço do aluno são demonstrados
separadamente.
Com o novo sistema de boletim com base nos critérios, os alunos são avaliados de maneira mais objetiva de
acordo com os critérios compatíveis ao nível da série. As letras usadas como notas nos boletins de notas
tradicionais são reflexões mais subjetivas das expectativas individuais do professor quanto ao rendimento e
esforço do aluno.
7. Devo me preocupar se meu filho tirar um AP ou um ND referente ao Código de Desempenho?
Se seu filho tirar um AP ou ND, o senhor(a) deverá conversar com o professor para ver como poderá ajudá-lo em
casa. O boletim de notas fornece múltiplos critérios numa matéria, apresentando um desempenho geral do
desenvolvimento do aluno. Este relatório fornece informações nas áreas fortes e nas áreas onde o aluno precisa
de mais reforço. Se o aluno tirar um AP, significa que está começando a cumprir com alguns critérios
estabelecidos para o nível da série. Se o aluno tirar um ND, significa que ele ainda não está cumprindo com os
critérios estabelecidos para o nível da série.
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8. E se meu filho tirar um PR?
O PR indica que seu filho apresenta atualmente um desempenho apropriado nesta ocasião, em direção ao
domínio geral dos critérios de final de ano para o nível da série, exigidos naquela matéria de estudo.
9.

E se meu filho estiver atrasado quanto aos critérios?

Se seu filho não apresentar um desempenho adequado em relação aos critérios, um plano será elaborado para
melhor cumprir com as necessidades individuais do aluno. Um Plano para Monitoramento do Progresso (PMP)
poderá ser elaborado com base na opinião do professor e dos pais com a finalidade de desenvolver estratégias e
intervenções para alunos que estão com os critérios abaixo da média. Uma resposta para a abordagem de
intervenção (RtI) poderá ser também implementada, a qual inclui instruções adicionais quanto ao nível de
instrução do aluno com o intuito de apoiar o seu desenvolvimento em direção ao domínio dos critérios de
acordo com o nível da série.
10. Como a escola vai condecorar os alunos exemplares e de honra?
Comemorar o sucesso do aluno é uma decisão tomada pela escola. Muitas escolas já possuem uma maneira de
honrar o sucesso do aluno.
11. Como posso discutir sobre o boletim de notas com base nos critérios com o meu filho?
Os pais e professores devem estabelecer metas com a criança e juntos trabalharem nas habilidades que dão
base para o domínio dos critérios de aprendizagem identificados. As reuniões lideradas pelos alunos
proporcionam uma excelente oportunidade para essas conversas.
12. Como as escolas de Jardim a 5ª série fora do distrito ficarão sabendo o significado dos Códigos Referentes ao
Desempenho e aos Critérios?
O boletim de notas com base nos critérios inclui uma legenda com a definição de cada código.
13. O que acontece quando os alunos vão para a middle school (6ª a 8ª série)?
A transcrição dos boletins de notas com base nos critérios será encaminhada às escolas de 6ª a 8ª série quando
os alunos mudarem da escola elementary (J a 5ª série) para middle (6ª a 8ª série).
14. Os boletins de notas com base nos critérios foram testados?
Um total de 13 escolas do Jardim a 5ª série testaram o boletim de notas com base nos critérios no ano letivo de
2010-11. No ano letivo de 2011-12, as 13 escolas do J a 5ª série originais e mais 7 escolas participaram, um total
de 20 escolas testaram o boletim de notas com base nos critérios. Em 2012-13, o boletim de notas com base nos
critérios foi implementado em todo o distrito do Jardim a primeira série. Em 2013-2014 o boletim de notas de
acordo com os critérios foi implementado em todo o distrito do Jardim a segunda série. Em 2014-2015, o boletim
de notas com base nos critérios foi implementado em todo o distrito para todas as séries do Jardim a 5ª série.
15. Que recursos estão disponíveis para auxiliar os pais na compreensão do boletim de notas com base nos
critérios?
Uma apresentação em vídeo está disponível em inglês, espanhol e crioulo para os pais. Brochuras em inglês,
espanhol e crioulo para o Jardim de Infância, primeira série e da 2ª a 5ª série explicam para os pais os boletins
de notas com base nos critérios através do site:
http://www.palmbeachschools.org/parents/ElemReportCard.asp
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16. O que são Normas Acadêmicas Acessíveis?
As Normas Acadêmicas Acessíveis do Estado da Flórida refletem os conceitos chaves dos Critérios da Flórida com
uma redução dos níveis de complexidade. Estas foram escritas para assegurar a intenção principal dos critérios
para alunos com alto grau de deficiências cognitivas, aplicáveis a todos os alunos em níveis da série
semelhantes.
17. Qual é o propósito das Normas Acadêmicas Acessíveis?
As Normas Acadêmicas Acessíveis foram elaboradas com o propósito de estruturar os ensinamentos e
avaliações de alunos com alto grau de deficiência.
18. Quem determina se um aluno está desempenhando de acordo com as Normas Acadêmicas Acessíveis
A Equipe IEP executa uma revisão abrangente de todas as informações do aluno para determinar se as Normas
Acadêmicas Acessíveis são os critérios adequados a serem usados.
19. Como o professor determina os códigos de desempenho e códigos de acordo com os Critérios das Normas
Acadêmicas Acessíveis?
Os Códigos de Desempenho demonstram o aproveitamento geral do aluno direcionado ao cumprimento das
Normas Acadêmicas Acessíveis de acordo com o nível da série. Os códigos de acordo com os critérios avaliam o
aproveitamento do aluno para cada Norma Acadêmica Acessível.
20. Onde encontro as Normas Acadêmicas Acessíveis de Acordo com os Critérios da Flórida?
As Normas Acadêmicas Acessíveis para todos os níveis da série podem ser encontradas no www.cpalms.org
21. Como os aprendizes do idioma inglês que ainda estão adquirindo habilidades na alfabetização e conversação
em inglês serão classificados em termos de notas?
Os alunos serão avaliados de acordo com o nível da série atual usando os critérios do nível da série
apropriada. Os professores vão considerar o efeito através do desempenho do aluno e discutir o seguinte com
os pais: o atual nível de proficiência em inglês do aluno; a oportunidade do aluno aprender as matérias e/ou a
habilidade da criança de demonstrar os critérios adequados de acordo com o nível da série.
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