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Relatórios de avaliação e progresso 

FOLHA DE COMENTÁRIOS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

   1.  Seu filho apresenta melhora nos testes  

   2.  O aluno mostra melhorias no trabalho do projeto  

   4.  Esforço extra dado na aula 

   6.  Funciona bem com os outros  

   9.   Aluno atendendo a todos os requisitos necessários  

   11.  Projeto de verão não concluído  

   12.  Seu filho trabalha conscienciosamente na aula 

   13   Melhorando continuamente 

   14   Bom trabalho, aluno altamente motivado  

   15   Seu filho está trabalhando com potencial  

   16   Seu filho é um prazer ter na aula  

   17   Seu filho participa das aulas regularmente  

   18   Seu filho está se apresentando em uma faixa AB  

   19    Seu filho está se apresentando em uma faixa BC  

   21    Seu filho está se apresentando em um CD faixa de 

   30    melhores notas teste / quiz necessários 

   31   class comparecimento regular necessário 

   32    melhor homeWork necessários  

   33    seu filho precisa para demonstrar mminério de esforço  

   35   As necessidades dos alunos para trazer classwork até à data  

   37   cal por favor,l para um compromisso 767-4616  

   38   Nenhuma mudança de roupa para Educação Física  

   40   Seu filho corre o risco de ser reprovado 

   41   Seu filho está reprovando atualmente 

   42   Seu filho não está trabalhando ao  

   43   máximoSeu filho pode usar melhor o tempo das aulas  

   47   Maquiagem é necessário trabalho  

   48   Precisa participar mais ativamente da aula  

   53   Seu filho é excessivamente sociável  

   54   Seu filho chega despreparado para a aula  

   55   Precisa fazer testes e/ou questionários  

   57 O   atraso na aula é um problema 
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   77 O   aluno procura ajuda extra 

   78 O   aluno faz não buscar ajuda extra  

   81 A   opção de repetir o teste foi usada  

   82 A   opção de repetir o teste não foi usada  

   83   Falha ao enviar o requisito principal do curso  

   85 O   aluno não conseguiu completar o trabalho de  

   reposição 99   Por favor, devolva os materiais da biblioteca emprestados - C. Golden (bibliotecário)  

  100  Celltelefone / ipDiretrizes deod não são seguidas. 

  101 Os  materiais de aula necessários devem ser trazidos diariamente.  

  102 O  aluno está fazendo um progresso consistente para alcançar os padrões de referência.  

  103  O comportamento do aluno perturba o ambiente de aprendizagem.  

  104 O  aluno oferece assistência aos colegas.  

  105 O  aluno precisa mostrar respeito pelos outros na classe.  

  106  Seu filho precisa demonstrar um comportamento adequado em sala de aula.  

  107 O  aluno não enviou o trabalho revisado.  

  108  O esforço do aluno é inconsistente. 

  109  Atenção aos detalhes necessários no trabalho.  

  110 O  aluno precisa se responsabilizar pelos seus pertences.  

  111 O  aluno deve fazer logon diariamente.  

  112 O  aluno deve se manter atualizado com o trabalho online.  

  113  Student deve trabalhar em seuonline. course  

  114 O  aluno não está devidamente motivado para a carga do curso online.  

  115  Estudante excels no ambientenline.  

  116 O  aluno demonstra consistentemente tolerância e respeito por si mesmo e pelos outros.  

  117 O  aluno deve demonstrar tolerância e respeito por todos os 

  118 O  aluno contribui para a nossa comunidade com um comportamento positivo e responsável.  

  119 O  aluno precisa demonstrar um comportamento positivo e socialmente responsável em nossa 
comunidade escolar.  

  120 O  aluno foi avaliado com base no trabalho concluído.  

  121  Seu filho mostra melhora nas aulas.  

  122  Seu filho mostra melhora nas avaliações.  

  123  sessões de ajuda extra recomendadas. 

  124 O Chromebook é usado inadequadamente na aula 

  125 O Chromebook costuma ficar sem carga 
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  126 O aluno não consegue trazer o Chromebook para a aula 

  127 O aluno demonstra comportamento desrespeitoso 

  128 O aluno precisa ser mais atento / focado na aula 

  129 O aluno precisa enviar tarefas digitais de maneira adequada 

  130 O aluno deve obter um mentor Capstone 

  131 O aluno precisa enviar as tarefas dentro do prazo 

  132 O aluno deve obter um mentor aprovado para o projeto final sênior 

  133 O aluno precisa enviar a planilha de trabalho de campo preenchida 

  135 O aluno precisa citar fontes de acordo com a política de plágio da escola 

  136 O aluno precisa preencher o componente do blog para o curso 

  137 O aluno não está a caminho de concluir o Projeto Capstone Sênior 

  138 A violação da Política de Frequência resulta em Falha de Frequência 

  139 O aluno precisa falar mais no idioma de destino em sua classe de Idiomas Mundial. 

  140 Falha ao concluir o curso. 

  141 Tarefa entregue incompleta. 

  142 O aluno deve evitar o uso de um tradutor nas tarefas da aula de línguas internacionais. 

  143 O aluno não vai às aulas de quarta-feira do Google Meets / Zoom. 

  144 O aluno não está concluindo o trabalho de aprendizado remoto. 

  145 O aluno não está concluindo o trabalho remoto em tempo hábil. 

  146 O aluno precisa melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo. 

  147 Todo o trabalho remoto concluído 

  148 Aluno revisou o trabalho e reenviou as tarefas 

  149 O aluno conclui o trabalho enquanto está na escola, mas não consegue concluir as tarefas remotas 

  150 Melhor esforço / esforço mais consistente necessário no trabalho remoto. 

 

HMHS - Atualizado em 4 de novembro de 2020 


