At Home Learning Resources – Portuguese version

Recursos para Aprendizagem em Casa
O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach está comprometido em fornecer a nossas famílias recursos e atividades
para apoiar o aprendizado em casa de todos os nossos alunos.
Nas próximas semanas, os senhores e seu filho(a) poderão acessar as várias atividades de aprendizagem e materiais com
conteúdos específicos, disponíveis on-line por meio do Portal do Distrito.
● Os alunos devem acessar o site do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach e fazer o log in no portal:
https://www.palmbeachschools.org/.
● Clicar em “Sign In” no canto superior direito da tela.
Os alunos que não sabem seu nome de usuário e/ou senha, devem ligar diretamente para a escola e pedir ajuda. Cada
um dos programas destacados abaixo foi desenvolvido para uso independente do aluno.
> Matemática – do Jardim de Infância a 5ª Série
SuccessMaker é uma plataforma interativa, com base em critérios, projetada para desenvolver e
manter conceitos fundamentais ensinados na matemática do J a 5ª série. Seu filho vai perceber
uma apresentação abrangente e individualizada de exercícios e tutoriais que abordam conceitos
matemáticos básicos com a oportunidade de ir além do nível da série. Clique no link Using
SuccessMaker at Home.
> Todas as Matérias – do Pré-escolar a 12ª Série
A Khan Academy oferece exercícios práticos e vídeos educativos de matemática, ciências, história
e muito mais, orientando os alunos do Jardim de infância até a matéria de cálculo, usando a
tecnologia adaptativa de ponta que identifica pontos fortes e onde o aluno mais necessita de
reforço. A Khan Academy também fornece suporte aprovado pelo College Board para matérias de
Colocação Avançada e prática personalizada do SAT. OBS: Para os alunos mais novos, a Khan
Academy Kids oferece um caminho de aprendizado independente, interessante e adaptativo para
os alunos do Pré-escolar.
> Língua inglesa, Ciências e Estudos Sociais – da 2ª à 12ª Série
Newsela é uma plataforma de conteúdo de ensino que fornece milhares de artigos interessantes
abordando conteúdos de Língua Inglesa, Estudos Sociais, Ciências e Aprendizagem
Socioemocional. Os artigos são acessíveis a todos os leitores, pois cada artigo pode ser lido em
qualquer um dos 5 níveis de leitura diferentes e o Newsela inclui mais de 1000 artigos autênticos
em espanhol que podem ser convertidos para inglês, se necessário. Diariamente, Newsela
adiciona 10 novos artigos a sua plataforma. Todo artigo da Newsela termina com um questionário
integrado de 4-perguntas para avaliar a compreensão do aluno.
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> Leitura – da 6ª à 12ª Série
Reading Plus fornece suporte de leitura adaptativa projetado para aumentar a motivação, eficiência e
compreensão. Este programa adaptativo oferece aos alunos a opção e o controle para praticar no seu próprio
ritmo. A plataforma SeeReader fornece aos alunos passagens sobre uma variedade de tópicos, seguidas de
perguntas de compreensão, projetadas para melhorar a fluência da leitura e compreensão do aluno. A
plataforma ReadAround auxilia no desenvolvimento e utilização do vocabulário por meio de práticas de
vocabulário personalizados. Usando cartões (flash cards) digitais, o aluno seleciona a definição correta e
depois usa a nova palavra do vocabulário corretamente em uma frase.
> Leitura – do Jardim a 5ª Série
i-Ready fornece práticas e ensino personalizados de leitura com base no nível de habilidade individual de
cada aluno. As lições do i-Ready são projetadas para serem divertidas e interativas, para que os alunos
aprendam em um ritmo individualizado. Use o Chrome ou o Safari para acessar o portal do Distrito e usar o
i-Ready para melhorar a experiência do aluno com o programa. Instruções adicionais para acessar o i-Ready
em casa pelo iPad estão disponíveis aqui: i-Ready Instructions.
> Linguangem e Letramento para Aprendizes do Idioma Inglês (ELLs) – do Jardim de Infância a 12ª Série
Imagine Language & Literacy é uma solução de aprendizado adaptativo que acelera a proficiência de
linguagem para o aluno aprendiz de inglês. Projetado para complementar o ensinamento básico de
letramento, o Imagine Language & Literacy fornece instruções e práticas em todos os quatro domínios do
letramento—leitura, redação, compreensão e expressão oral.

> iStation para Alunos nos Programas Bilíngues
Istation é um programa interessante e adaptativo ao computador que avalia as habilidades de letramento
dos alunos em espanhol e os insere em um ensino on-line interativo e de grande interesse. Os alunos são
direcionados por meio de aulas que ensinam habilidades mais previsíveis de sucesso para alunos em
programas bilíngues.

> Achieve 3000
Achieve 3000 fornece soluções de ensino diferenciadas e baseadas na Web, projetadas para alcançar os
aprendizes de inglês. O Achieve 3000 oferece atividades diferenciadas em 12 diferentes níveis de leitura,
além de avaliações educacionais vinculadas aos padrões estaduais.
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