
Distrito de Escola de Dudley e Charlton 
Relatorio de progresso dos estudantes de Ingles 5-8 

 
Estudante: 
Classe/Escola: 
Data: 
Availador: 
 

 Excede a  
Expectativa 

Satisfaz a  
Expectativa 

Trabalho em 
Direção a 
Expectativa 

Em Baixo  a 
Expectiva 

Nenhuma Base 
de Avaliação 

Falando Constantemente 
usa o 
vocabulário de 
nível de grau e a 
gramática básica 
em falando e 
oralmente 
apresentação 
produzir 
afirmações 
familiares, 
perguntas, e 
ordens. 

Geralmente usa 
o vocabulário de 
nível de grau e a 
gramática básica 
em falando e 
oralmente 
apresentação 
produzir 
afirmações 
familiares, 
perguntas, e 
ordens. 

As vezes usa o 
vocabulário de 
nível de grau e a 
gramática básica 
em falando e 
oralmente 
apresentação 
produzir 
afirmações 
familiares, 
perguntas, e 
ordens. 

Raramente usa o 
vocabulário de 
nível de grau e a 
gramática básica 
em falando e 
oralmente 
apresentação 
produzir 
afirmações 
familiares, 
perguntas, e 
ordens. 

 

Escutando Constantemente 
demonstra a 
compreensão do 
conteúdo 
acadêmico de 
nivel de grau 
com o 
conhecimento 
claro de 
conceitos. 

Geralmente 
demonstra a 
compreensão do 
conteúdo 
acadêmico de 
nivel de grau 
com o 
conhecimento 
claro de 
conceitos. 

As vezes 
demonstra a 
compreensão do 
conteúdo 
acadêmico de 
nivel de grau 
com o 
conhecimento 
claro de 
conceitos. 

Raramente 
demonstra a 
compreensão do 
conteúdo 
acadêmico de 
nivel de grau 
com o 
conhecimento 
claro de 
conceitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vira → 



                        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura de Avaliador: _______________________________________________________________________________________ 
 

Leitura  Constantemente 
usa a análise da 
palavra para 
entender a 
significação na 
leitura do texto. 

Geralmente usa 
a análise da 
palavra para 
entender a 
significação na 
leitura do texto. 

As vezes usa a 
análise da 
palavra para 
entender a 
significação na 
leitura do texto.. 

Raramente usa a 
análise da 
palavra para 
entender a 
significação na 
leitura do texto.. 

 

Escrivando Constantemente 
organiza idéias 
de tópico de 
nível de grau 
claramente com 
estrutura de 
oração correta e 
selacionado. 

Geralmente 
organiza idéias 
de tópico de 
nível de grau 
claramente com 
estrutura de 
oração correta e 
selacionado. 

As vezes 
organiza idéias 
de tópico de 
nível de grau 
claramente com 
estrutura de 
oração correta e 
selacionado 

Raramente 
organiza idéias 
de tópico de 
nível de grau 
claramente com 
estrutura de 
oração correta e 
selacionado 

 

Comentários  
 
 
 


