
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 PRIMEIRA SÉRIE   

PORTUGUESE 



 
ESCANEIE O QR CODE OU ACESSE O LINK ABAIXO 

PARA OBTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

SOBRE O QUE E COMO O ALUNO DA PRIMEIRA 
SÉRIE ESTÁ APRENDENDO 

SABEMOS QUE ELE ESTÁ APRENDENDO. 

 

https://www.cobbk12.org/page/42503/1st- 

grade-learning 

 

 

APRENDIZADO 

O distrito escolar do Condado de Cobb tem o compromisso de oferecer ao seu filho uma experiência acadêmica que desenvolverá seus conhecimentos e 

habilidades em todas as séries, além de garantir que uma base sólida seja estabelecida para que o aluno alcance o mais alto p otencial. Nosso ensino está alinhado 

com os padrões de conteúdo e nossos professores os colocam em prática por meio de várias estratégias projetadas para atender aos pontos fortes e às 

necessidades de aprendizagem do seu filho. 

 
Nas salas de aula do Condado de Cobb, os alunos estão imersos todos os dias em experiências de aprendizagem com base em exploração, resolução de problemas e 

pensamento crítico em todas as áreas de conteúdo, incluindo literatura e língua inglesa, matemática, estudos sociais e ciências; e em conteúdos acadêmicos 

especializados, incluindo saúde, música, educação física, tecnologia, artes visuais e idiomas do mundo*. A excelência no ensi no conduz a experiência educacional de 

seu filho desde o jardim de infância até a formatura e para a vida. O link abaixo exibe uma visão geral do conteúdo que seu filho aprenderá este ano. *A programação 

disponível varia de acordo com as escolas locais 

 
 

 

AVALIAÇÃO 

Seu filho terá acesso a diferentes avaliações em sala de aula, que ajudará o professor a descobrir como fornecer a melhor instrução possível. Essas avaliações também 

ajudarão você a acompanhar o desempenho do seu filho e se ele precisará de apoio adicional. Além disso, seu filho participará  de algumas avaliações padronizadas, que 

são utilizadas para medir o desempenho dele conforme o nível escolar.  

Os alunos da primeira série realizam uma avaliação padronizada e referenciada por normas durante o primeiro semestre: o Teste  de habilidades cognitivas (CogAT), que ajuda 
as famílias e os professores a entender melhor as habilidades e pontos fortes dos alunos. O CogAT analisa a capacidade de raciocínio e resolução de proble mas em três áreas 

diferentes: verbal, quantitativa e não verbal. 

 
Todos os alunos do jardim de infância à nona série participam do processo de triagem universal para avaliar a capacidade de leitura e matemática por meio de inventários 
digitais. Na primeira série, o inventário de leitura analisa as habilidades básicas de leitura, como identificação de letras e palavras, habilidades de reconhecimento de palavras 
e consciência fonêmica. 
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