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LITERATURA
Termos e Frases Chaves

Descrição

Texto

Todas as coisas escritas, incluindo mas não limitado a livros, artigos, artigos de jornais, bruchuras,
nomeaturas, etc, bem como os recursos online.
Uma categoria de literatura (São introduzidos para as crianças uma variedade de generos de cada nivel de
série.)
Escrita de não ficção sobre pessoas reais, lugares e eventos.
Indices de conteúdos, glossário, cabeçalho, legenda, itálico, etc.
• Seguir as palavras da esquerda para direita, topo para baixo e página por página
• Reconhecer as palavras faladas que são representadas em linguagem escrita com sequencias
específicas de letras
• Endentimento das palavras que são separadas por espaços na escrita
• Reconhecer e nomear todas as letras maiúsculas e minusculas do alfabeto
Entendimento do que lê (A compreensão é endereçada em todos os padrões de literature de leitura e
leitura de textos informacionais.)
Informação inportante do texto
Senário, personagem, problema e solução
Significado exato das palavras, frases ou expressões (respondendo quem, o que, onde ou como são
baseados nos fatos)
Raciocínio para chegar na conclusão baseada nas evidencias, conhecimento prioritario, experiencias e
concordancias
A habilidade de ouvir, identificar e manipular os sons individuais (fonemas) em palavras faladas
A correspondencia entre letras e sons e como elas relacionam ao padrão de soletrar, grupos de letras e
silabas
• Decoding (leitura): Aplicar o conhecimento das letras e sons para ler palavras corretamente
• Encoding (escrita): Aplicar o conhecimento das letras e sons para soletrar as palavras
corretamente
O reconhecimento automatic das palavras e a habilidade de rapidamente ler e rapidamente checar o
significado das palavras (Fluencia é a habilidade de ler um texto com precisão, rapidez e com expressão.)
Os estudantes escrevem algo de ficção ou autobiografia.
O estudante escreve um ponto de vista para dar suporte ao tópico ou ao texto.
O estudante escreve para convencer os outros.
A perspective na qual a história é escrita
Extende, re trabalha e refina o trabalho escrito
Letra maiúscula na primeira palavra da sentence, nomes de pessoas e pronome “Eu”.

Genero
Texto Informacional
Texto de figures
Figuras de Impressão

Compreensão
Chaves de detalhes
Elementos da História
Literal
Inferencial
Conhecimento fonético
Fonemas

Fluencia e precisão
Escrita narrative
Opinião de ponto de vista
Escrita persuasiva
Ponto de vista em escrita
Revisa para melhor a escrita
Letra maiúscula

MATEMATICA

Termo e Frases Chaves

Descrição

Lugar de Valor

O valor do digito dependendo na posição no número (Isso inclue comparando numeros e ajudando
com a computação.)
As características dos formatos (numero de lados, faces, pontas, 2 ou 3 dimensões, etc.)

Atributos

Por favor note…
• O soletrar é endereçado dentro das convenções no Padrão de Linguágens.
• Na marcas das rúbricas, o suporte indica o nivel de lembretes dos adultos necessários para o sucesso do
estudante.
O glossário é para fornecer informações adicionais sobre os termos e frases usadas no nosso Padrão Baseado de
Boletim novo. Nós esperamos que isso seja de ajuda. Se você tiver qualquer pergunta adicional, por favor contate o
professor da sua criança ou o diretor da escola.

