
Imagine Math Facts
Helping your student succeed at school and at home

Prezado pai/mãe ou responsável,

Bem-vindo! Seu aluno foi matriculado no ImagineMath Facts para este novo ano letivo! O ImagineMath Facts é um
programa interativo dematemática que ajuda seu aluno a desenvolver fluência e automação, além de subtração,
multiplicação e divisão. Para saber mais sobre o ImagineMath Facts, visitewww.imaginelearning.com/math/math-
facts.

A expediência do aluno no Imagine Math Facts

O ImagineMath Facts usa ummundo imersivo de jogos em 3D com personagens imaginativos, desafios internos e
recompensas para ensinar e praticar a adição, subtração, multiplicação e divisão de um edois dígitos. À medida que seu
aluno desenvolve fluência em operaçõesmatemáticas, ele desenvolve habilidades de resolução de problemas, pratica o
pensamento de ordem superior e se prepara para operaçõesmais complexas, comoÁlgebra.

Quando o aluno começa a usar o ImagineMath Facts, um teste de posicionamento é feito para identificar seu nível de
habilidade atual, coloca-o em seu próprio caminho de aprendizado personalizado com desafios individuais de
matemática. Conforme o seu aluno usa o ImagineMath Facts, ele se adapta ao nível de desempenho do aluno,
ajudando-o a aprender e a praticar as habilidades necessárias. O ImagineMath Facts também fornece suporte a áudio
em espanhol para ajudar os alunos que falam espanhol.

Usando o Imagine Math Facts em casa

Seu aluno pode acessar o ImagineMath Facts em um navegador daWeb a partir de qualquer computador ou tablet
(não smartphones) fazendo login com o URL e as informações de login abaixo. Ou você pode fazer o download do
aplicativo ImagineMath Facts Student para Chromebook naChrome Web Store, para iPads naApp Store e para
dispositivos Android naGoogle Play eAmazon.

Visite help.imaginelearning.com para garantir que seu computador ou tablet atenda aos requisitos técnicosmínimos.
Paramanter o caminho de aprendizado personalizado e exclusivo de seu aluno, e relatar o crescimento e o progresso
de forma precisa, apenas alunosmatriculados oficialmente no ImagineMath Facts devem usá-lo em casa.

Apoiando o progresso do aluno

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

l Incentive seu aluno a usar o Imagine Math Facts em casa. Incentive seu aluno a dar omelhor de si em cada
desafio dematemática no ImagineMath Facts.

l Analise o progresso do seu aluno com o professor.Discuta o progresso do aluno, o tempo estimado para
fluência das habilidades e o crescimento em relação aos padrões estaduais e nacionais.
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