
Bem-vindo à  
QUINTA SÉRIE!
O Estado de Massachusetts define as normas ou expectativas para o que cada aluno deve 
saber e ser capaz de fazer na escola. Este guia foi preparado para lhe ajudar a compreender 
estas normas e colaborar com os professores para dar suporte à aprendizagem do seu 
filho durante a quinta série. Se tiver alguma dúvida sobre estas informações ou se seu filho 
precisar de ajuda adicional, fale com o seu professor.

Para conversar com o seu filho sobre a escola, você poderia 
perguntar:
  Poderia me contar alguma coisa que você leu hoje?

  Como usaria a matemática que você aprendeu hoje? 

  Que ideias científicas vocês comentaram hoje?

  Como alguém o ajudou a aprender hoje?

Se seu filho também aprende inglês, você poderia perguntar: 
  Como seu professor o ajuda a compreender e participar na sala de aula?

  Como você melhora o seu inglês enquanto estuda material acadêmico?

PARA APRENDER LÍNGUA INGLESA E LITERATURA (ELA, EM INGLÊS) E SABER LER 
E ESCREVER em cada série, seu filho vai:
  Ler diversos textos, como livros, poemas, cartas, artigos de notícias e páginas da Internet.

  Falar e entender de maneira formal e informal, como em apresentações e conversas.

  Comunicar opiniões, informações e experiências em redação para leitores diversos.

  Usar conhecimentos de gramática e vocabulário em inglês ao falar e escrever.

PARA APRENDER MATEMÁTICA em cada série, seu filho vai:
  Usar matemática para representar e resolver problemas da vida real.

  Usar matemática para embasar argumentos sobre o que é falso ou verdadeiro.

  Usar ferramentas, como réguas e calculadoras, para mostrar relações matemáticas.

  Usar padrões e estruturas de números para compreender a matemática.

PARA APRENDER CIÊNCIA E ENGENHARIA/TECNOLOGIA em cada série, seu filho vai:
  Fazer perguntas científicas sobre o mundo natural e as coisas projetadas pelos 

seres humanos.

  Aprender com base em ocorrências diversas, como em observações e experiências.

  Resolver problemas usando as habilidades e ferramentas de engenheiros e cientistas.

  Compartilhar soluções e comunicar explicações sobre como o mundo funciona.

As próximas três páginas vão enfocar mais especificamente as normas de ensino de 
Massachusetts para a QUINTA SÉRIE.

Updated Summer 2018 (Brazilian Portuguese)
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NOVAS EXPECTATIVAS PARA A QUINTA SÉRIE:
  Citar diretamente algum texto ao falar ou escrever a respeito. Escrever, por 

exemplo: Ao dizer que o terreno é “como uma panqueca”, o autor quer dizer 
que ele é plano.

  Entender o conceito de gênero literário (tipo de texto). Reconhecer e redigir textos em 
gêneros literários distintos, como ficção histórica, mistérios e mitos.  

  Comparar os diversos tipos de inglês usados em textos: por exemplo, pensar sobre porque 
duas personagens da mesma história podem falar de modo muito diferente.

  Escolher os verbos com cuidado ao falar ou escrever. Por exemplo, pensar sobre a 
possibilidade de dizer: eu comi isso, eu tinha comido isso, isso foi comido ou isso tinha sido 
comido.

AO FINAL DA 
QUINTA SÉRIE, OS 
ALUNOS PODERÃO:
  Resumir textos para 

multimídia, visualização e áudio, como 
palestras, páginas da Internet e vídeos.

  Explicar as eventuais conexões entre 
elementos de prova e alegações 
específicas em um texto.

  Explicar como o ponto de vista do autor 
ou do narrador afeta o modo de contar 
uma história.

  Comparar e mostrar as diferenças entre 
as diversas versões da mesma história 
ou informação.

  Descrever os diversos modos de 
organização das informações pelos 
autores. Por exemplo, a organização dos 
livros sobre a história do esporte pode ser 
cronológica ou por esporte.

  Usar parágrafos para organizar o texto 
escrito com lógica e clareza.

  Digitar pelo menos duas páginas de cada 
vez em um computador.

  Usar vírgulas em frases do tipo: “Sim, 
obrigado” e “É segunda-feira, não é 
verdade”?

  Combinar e separar frases para que o texto 
escrito fique mais claro e interessante.

  Assinar o seu nome inteiro em letra cursiva.

PERGUNTAS QUE PODERIA  
FAZER AO SEU FILHO:
  Que gênero literário (tipo) de livro 

você prefere? Por quê?

  Como organiza as suas ideias 
quando está escrevendo?

  Que palavras ou frases novas você 
usou hoje na escola?

ASSUNTOS QUE VOCÊ PODE 
COMENTAR COM O  
PROFESSOR DO SEU FILHO:
  Assuntos que seu filho gosta de 

pesquisar

  Como é participação de seu filho em 
debates na sala de aula?

  Recursos on-line que podem ajudar o 
seu filho a aprender
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ÁREAS DE MAIOR ATENÇÃO NA QUINTA SÉRIE:
  Resolver problemas com palavras, usando a soma e subtração de frações. Por 

exemplo, descobrindo quantos copos de molho são necessários para fazer 
três porções de massa.

  Resolver problemas de soma, subtração, multiplicação e divisão com 
decimais. Por exemplo, dividindo o custo do jantar por três pessoas.

  Compreender e resolver problemas que envolvam volume. Por exemplo, descobrindo qual dos 
dois aquários de peixes armazena mais água. 

  Resolver problemas usando gráficos com coordenadas. Por exemplo, comentando um gráfico 
da mudança da temperatura durante o ano.

AO FINAL DA 
QUINTA SÉRIE, OS 
ALUNOS PODERÃO:
  Usar regras (somar 3, por exemplo) para 

gerar uma série de números (como 2, 5, 
8, 11…). 

  Escrever, explicar e calcular expressões 
matemáticas: por exemplo, explicar que 
2 x (8 + 7) é igual a 30.

  Arredondar números decimais para o 
milésimo mais próximo: por exemplo, 
arredondar 5,7936 para 5,794.

  Multiplicar fluentemente (de forma 
correta e rápida) números de vários 
dígitos, usando o algoritmo padrão.

  Dividir números usando várias 
estratégias (como o método de 
quocientes parciais).

  Multiplicar frações por outras frações 
e por números inteiros: por exemplo:  
2/3 x 4/5 ou 4/5 x 8

  Dividir usando números inteiros 
(por exemplo: 7) e frações unitárias 
(numerador igual a 1): por exemplo,  
4 ÷ 1/3 o 1/5 ÷ 4.

  Resolver problemas com palavras, 
usando a soma, subtração, multiplicação 
e divisão de frações e números inteiros.

  Resolver problemas de várias etapas 
com palavras, que incluam a conversão 
de unidades de medida (por exemplo, 
de gramas para quilogramas).

  Classificar formas usando hierarquia. 
Por exemplo: todos os retângulos são 
paralelogramos, mas nem todos os 
paralelogramos são retângulos.

PERGUNTAS QUE PODERIA FAZER 
AO SEU FILHO:
  Quanto custam seis caixas de 

cereal?

  Cortando esta receita pela metade, 
quanto vamos precisar de cada 
ingrediente?

ASSUNTOS QUE VOCÊ PODE 
COMENTAR COM O  
PROFESSOR DO SEU FILHO:
  Projetos que você pode fazer em casa 

para praticar a resolução de problemas 
com frações, decimais e volumes.

  Que estratégias para dividir números 
maiores funcionam melhor para o 
seu filho?
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ÁREAS DE MAIOR ATENÇÃO NA QUINTA SÉRIE:
  Compreender as relações entre o Sol, a Terra, a Lua e as estrelas. Por exemplo, 

explicando como a Terra gira em volta do Sol e a Lua gira em volta da Terra. 

  Compreender o que é uma bacia hidrográfica e os ciclos da água circulando 
ao redor da Terra. Por exemplo, como a chuva pode evaporar no ar ou ser 
absorvida pelo solo.

  Compreender como as pessoas afetam a Terra. Por exemplo: os efeitos dos produtos 
químicos processados pelas fábricas e fazendas, e como as pessoas podem atenuar 
estes efeitos.

  Compreender como as plantas fazem o seu próprio alimento usando a energia do sol, 
o ar e a água. Explorar como a energia solar ajuda as plantas a crescer e se reproduzir.

AO FINAL DA 
QUINTA SÉRIE, OS 
ALUNOS PODERÃO:
  Usar modelos para explicar 

o dia e noite, e como o Sol, a Lua e as 
estrelas aparecem em diferentes partes do 
céu em momentos distintos do dia, do mês 
e do ano.

  Fazer um gráfico e comparar as 
quantidades de água salgada, água doce e 
água congelada (gelo) na Terra.

  Testar um sistema simples para filtragem da 
água. Sugerir uma forma de melhorar este 
sistema.

  Explicar como seres vivos distintos 
produzem (fazem), consomem (comem) 
e decompõem (subdividem e reciclam) 
outras coisas. 

  Explicar as mudanças que acontecem ao 
aquecer e esfriar líquidos, gases e sólidos.

  Descrever as propriedades de várias 
substâncias. Por exemplo, quanto às 
suas cores, o que acontece quando são 
colocadas em líquidos e como reagem ao 
calor ou magnetismo.

  Explicar a gravidade como uma força que atrai os 
objetos para o centro da Terra.

  Usar desenhos para mostrar como todas as peças 
funcionam juntas em uma máquina ou brinquedo.

PERGUNTAS QUE PODERIA  
FAZER AO SEU FILHO:
  O que pode acontecer com uma 

gota de água da chuva depois que 
ela cai no chão?

  Por que às vezes você pode ver a 
Lua durante o dia?

  O que podemos inventar para 
facilitar as nossas tarefas 
domésticas?

ASSUNTOS QUE VOCÊ PODE 
COMENTAR COM O  
PROFESSOR DO SEU FILHO:
  Como você pode ajudar a reforçar em 

casa as matérias ensinadas na sala 
de aula.

  Locais da comunidade que podem 
ajudar seu filho a aprender ciência.




Accessibility Report


		Filename: 

		DESE_StandardsHandout_FifthGrade_0218_BPT.pdf




		Report created by: 

		Heidi Golicz-Miranda, Managing Partner

		Organization: 

		Idiomas, LLC




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Failed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


