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Prezado pai/mãe ou responsável,

Bem-vindo! Seu aluno foi matriculado no ImagineMath para o novo ano letivo! O ImagineMath é um programa de
matemática adaptativo e interativo que ensina habilidadesmatemáticas no nível de habilidade de seus alunos e os ajuda
a praticar o que aprenderam. Para saber mais sobre o ImagineMath, visitewww.imaginelearning.com/math.

A expediência do aluno no Imagine Math

O ImagineMath usa um programa curricular baseado em padrões para ensinar e reforçar habilidadesmatemáticas,
desde numeracia básica à geometria.

O Imagine Math PreK-2 foi desenvolvido para jovens alunos e se concentra nas habilidadesmatemáticas iniciais,
como contagem, números e operações e raciocínio lógico. Os alunos iniciantes são imersos em um ambiente de livro de
histórias com personagens adoráveis que envolvem os alunos e ilustram como amatemática existe em todo omundo.
À medida que o aluno joga o ImagineMath PreK-2, ele pode visitar locais diferentes, como uma casa na árvore, um
parquinho, uma floresta ou um celeiro para fazer aulas dematemática e resolver problemas.

O Imagine Math Grade 3+ concentra-se nas habilidadesmatemáticas dos alunos das séries 3 a 8, álgebra 1 e
geometria, com aulas conceituais e alinhadas a padrões. Se o aluno precisar de ajuda extra, ele pode conversar por texto
com um professor dematemática ao vivo e certificado pelo estado, bem como ver os cálculos na tela. À medida que o
aluno conclui as aulas dematemática, ele ganha pontos que podem ser usados para contribuir com as competições da
turma, doar para instituições de caridade locais e nacionais qualificadas ou comprar melhorias para o avatar.

Usando o Imagine Math em casa

Seu aluno pode acessar o ImagineMath em um navegador daWeb a partir de qualquer computador ou tablet (não
smartphones) fazendo login com o URL e as informações de login abaixo. Visite help.imaginelearning.com para
garantir que seu computador ou tablet atenda aos requisitos técnicosmínimos. Paramanter o caminho de aprendizado
personalizado de seu aluno, e relatar o crescimento e o progresso de forma precisa, apenas alunosmatriculados
oficialmente no ImagineMath devem usá-lo em casa.

Apoiando o progresso do aluno

Você pode ajudar seu aluno a ter sucesso participando da experiência dele no ImagineMath. Siga estas recomendações
para aproveitar aomáximo o ImagineMath neste ano letivo:

l Incentive seu aluno a usar o Imagine Math em casa. Forneça um espaço de trabalho livre de distrações e
deixe seu aluno trabalhar sozinho para resolver os problemas dematemática.

l Mantenha-se envolvido na experiência do Imagine Math de seu aluno. Pergunte a ele quais atividades e
lições foram concluídas ou para quais competições ou instituições de caridade ele está doando seus pontos.

l Analise o progresso do seu aluno com o professor.Discuta o progresso geral do aluno, resultados de
testes, crescimento em relação a padrões estaduais e nacionais, e áreas de habilidades em que ele pode estar
enfrentando dificuldades.
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