
  

  

Guia dos Pais para o 
Sucesso dos Alunos 

1a. série 

ESTE GUIA INCLUI: 
• Uma visão geral dos conceitos principais que 

seu filho aprenderá em Inglês / Literacia, 
Matemática, Estudos Sociais e Ciências no 
ensino fundamental 

• Ideias de atividades para ajudar seu filho a 
aprender mais em casa 

• Tópicos de discussão para conversar com o 
professor do seu filho sobre seu progresso 
acadêmico 

Escolas Públicas de Framingham 
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Este guia fornece uma visão geral do que o seu filho aprenderá  até o final da 1a série em Matemática, Inglês / 
Literacia,  Estudos Sociais e Ciências. Este guia baseia-se na Estrutura Curricular de MA em ELA e Literacia, na 
Estrutura de História e Ciências Sociais de MA e na Estrutura Curricular em Ciências e Tecnologia / Engenharia de 
MA. Se seu filho está cumprindo as expectativas descritas nas normas, ele ou ela estará bem preparado para a 
segunda série. 

Por que os padrões acadêmicos são importantes?  
Os padrões acadêmicos são importantes porque ajudam a garantir que todos os alunos, independente de onde 
vivem, estejam preparados para o sucesso na faculdade e no mercado de trabalho. Os padrões fornecem um 
primeiro passo importante - um roteiro claro para a aprendizagem, para professores, pais e alunos. Ter objetivos 
claramente definidos ajuda as famílias e os professores a trabalharem juntos para garantir que os alunos tenham 
sucesso. Eles também vão ajudar o seu filho a desenvolver habilidades de pensamento crítico que irá prepará-lo 
para a faculdade e carreira. 

 

Uma amostra do que seu filho fará na 1a série 

• Ler estórias e texto com compreensão, dentro da complexidade da 1ª série 
• Usar habilidades fonéticas e de análise na decodificação de novas palavras ao nível da 1ª série  
• Descrever com detalhes os personagens, mensagem principal, cenário e eventos da estória 
• Aprender fatos e informações de diferentes textos 
• Identificar o tema principal e recontar a ideia chave de um texto informativo  
• Escrever narrativas, opiniões e textos informativos com um tópico, detalhes e uma abertura e fechamento 
• Participar de pesquisas compartilhadas e projetos escritos 
• Participar em conversas sobre temas e textos estudados respondendo a0s comentários dos outros 
• Fazer perguntas para esclarecer dúvidas durante uma discussão focada em um assunto 
• Aprender a pensar em distinções mais finas no significado de quase sinônimos (por exemplo, marchar, saltar, 

andar, passear) 
  

Guia dos Pais para o 
Sucesso do Aluno 

 

Língua Inglesa & Literacia 

Mantendo uma conversa focada 
Quando você conversar com o professor, não se preocupe em cobrir tudo. Em vez disso, mantenha a 
conversa focada nos assuntos mais importantes. Na primeira série isto inclui: 

• Leitura com compreensão e fluência no nível da série  
• Conhecer e aplicar as habilidades fonoaudiológicas e de análise de palavras para descobrir palavras 

desconhecidas quando lê e escreve  
• Aprender a aproveitar e obter fatos de um texto informativo 
• Determinar o significado de palavras desconhecidas com base na leitura e conteúdo da 1ª. série 
• Escrever estórias, textos informativos e opiniões, incluindo um assunto, detalhes e fechamento 

Peça para ver os trabalhos de seu filho. Pergunte a professora: o que isso mostra sobre o meu filho? O 
meu filho precisa de ajuda extra ou quer aprender mais sobre um assunto; existem recursos para 
ajudar o aprendizado do meu filho fora da sala de aula? 

1 
Primeira série 
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Um exemplo do que o seu filho fará na 1a série 

• Resolver problemas de adição e subtração (adicionar a, tirar de, armar, desarmar e comparar) 
• Adicionar até um total de 20 ou menos, e subtrair de 20 ou menos 
• Adição rápida e precisa de 10 ou menos, e subtração rápida de 10 ou menos 
• Compreender o valor posicional – o que os dígitos representam em números de dois dígitos  
• Utilizar o valor posicional para adicionar ou subtrair 
• Fazer formas compostas unindo formas e dividindo círculos e retângulos em metades ou quartos 

 

 

Um exemplo do que o seu filho fará na 1a série 

• Descrever os padrões de movimento entre o sol, a lua e as estrelas em relação a terra 
• Identificar padrões sazonais e prever padrões futuros 
• Observar e descrever o tempo diariamente 
• Registrar e fazer previsão dos padrões climáticos e temperatura diariamente 
• Descrever como os padrões e diferenças da luz e o som passam pelos diversos objetos 
• Projetar e construir um dispositivo para enviar sinais. 
• Comparar as maneiras pelas quais diferentes animais e plantas usam suas partes e sentidos 
• Observar padrões entre plantas e animais para classificação 

 

 
 

Matemática 

Mantendo uma conversa focada 

Quando você conversar com o professor, não se preocupe em cobrir tudo. Em vez disso, mantenha a 
conversa focada nos assuntos mais importantes. Na primeira série isto inclui: 

• Adicionar até um total de 20 ou menos e subtrair de 20 ou menos 
• Utilizar o valor posicional para adicionar ou subtrair  
• Resolver problemas escritos de adição e subtração 

 

Ciências 

Mantendo uma conversa focada 

Quando você conversar com o professor, não se preocupe em cobrir tudo. Em vez disso, mantenha a 
conversa focada nos assuntos mais importantes. Na primeira série isto inclui: 

• Compreender as habilidades matemáticas aplicadas, como mudanças no termômetro, 
observações de hábitats e registro de diário científico (pergunte ao seu filho as suas 
observações nessa área) 

• Ler sobre práticas científicas e de engenharia; perguntando sobre livros ou recursos que são 
apropriados para primeira série 

• Perguntar sobre os eventos locais e regionais dentro da comunidade científica que apoia o 
entendimento das crianças e os conceitos de engenharia na primeira série. 
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Um exemplo do que o seu filho estará fazendo na 1a série 

• Identificar ações sequenciais, como, primeiro, próximo, último, em estórias e texto informativo e usá-las 
para descrever experiências pessoais 

• Utilizar corretamente palavras e frases relacionadas a cronologia e ao tempo (por exemplo, agora, há muito 
tempo,  antes, depois) 

• Utilizar corretamente palavras e frases que indicam localização e direção (por exemplo, acima, abaixo, 
perto, longe, esquerda, direita, em frente, atrás, ao redor, à frente) 

• Descrever a função do mapa e do globo  
• Descrever a localização e características dos lugares na vizinhança imediata 
• Utilizar palavras relacionadas ao trabalho, como emprego, dinheiro, compra e venda   
• Descrever eventos e pessoas homenageadas durante os feriados nacionais dos Estados Unidos 
• Aprender sobre símbolos americanos, como a bandeira americana, o hino nacional, o Juramento de 

Lealdade, a foto e o nome do atual presidente 
• Identificar e descrever membros da família e da comunidade que promovem a segurança e o bem-estar 

de crianças e adultos 
• Contar histórias que ilustram honestidade, coragem, amizade, respeito, responsabilidade e liderança, e 

mostrar como os personagens das histórias mostram essas qualidades 

 

 
 
 

Estudos Sociais 

Mantendo uma conversa focada 

Quando você conversar com o professor, não se preocupe em cobrir tudo. Em vez disso, mantenha a 
conversa focada nos assuntos mais importantes. Na primeira série isto inclui: 

• Participando em conversas colaborativas com diversos parceiros sobre tópicos e textos da  
primeira série 

• Demonstrando compreensão de um texto lido em voz alta ou informações apresentadas 
oralmente fazendo e respondendo perguntas sobre detalhes importantes 

• Usando uma combinação de desenho, ditado e escrita para contar eventos na ordem em que 
ocorreram 

• Identificar semelhanças e diferenças básicas entre dois textos sobre o mesmo tema 
• Escrever textos informativos / explicativos em que o aluno nomeie o que está escrevendo e 

forneça algumas informações sobre o tema, com uma abertura e um fechamento 
 

 Escaneie o 
 código para 
 ter acesso 
 online 
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