
Imagine Reading
Ajudando o aluno a ter sucesso

Prezado pai/mãe ou responsável,

Bem-vindo! Seu aluno foi matriculado Imagine Reading no novo ano escolar! Imagine Reading é um programa de
alfabetização baseado em pesquisas que ensina compreensão de leitura, pensamento crítico e comunicação verbal.
Para saber mais, Imagine Readingvisitewww.imaginelearning.com/literacy/reading.

A Experiência do Aluno no Imagine Reading

Imagine Reading combina atividades de aprendizado on-line e em sala de aula para criar uma experiência eficaz e
motivadora para os alunos. Imagine Reading é dividido em unidades com base em um tópico ou tema central. Cada
unidade inclui vários vídeos, seleções de leitura e oportunidades para discussão em classe. Os alunos começam cada
unidade assistindo a um pequeno vídeo que apresenta o tópico central. Com a orientação do professor, os alunos
participam das discussões em sala de aula e leem seleções envolventes para desenvolver fortes habilidades de
alfabetização, criar linguagem acadêmica e explorar conceitos a nível de instrução.

Imagine Reading inclui seleções de leitura de ficção e não ficção, cobrindo uma ampla variedade de assuntos
interessantes, como ciência, artes, tecnologia, natureza, literatura clássica e histórias folclóricas. À medida que os
alunos progridem nas seleções de leitura e atividades em grupo em cada unidade, eles desenvolvem uma perspectiva
mais ampla do tópico central. No final de cada unidade, os alunos trabalham juntos em um projeto de grupo criativo
baseado no tópico central.

À medida que o aluno usa o Imagine Reading, as habilidades de leitura, fala e escrita serão aprimoradas, e sua
preparação para a faculdade e carreira profissional aumentará.

Apoiando o progresso do aluno

Você pode ajudar seu aluno a ter sucesso participando Imagine Reading da experiência dele. Siga estas recomendações
para aproveitar aomáximo o Imagine Reading neste ano letivo:

l Mantenha-se envolvido na experiência do Imagine Reading do seu aluno. Pergunte ao aluno sobre quais
tópicos eles estão lendo e suas ideias e perguntas sobre as escolhas de leitura. À medida que o aluno fala com
você em casa (em inglês ou outro idioma) sobre o que está aprendendo, isso reforça os conceitos e as
habilidades que ele está aprendendo na escola.

l Analise o progresso do seu aluno com o professor.Discuta o progresso, a participação e as pontuações de
seu aluno, bem como quaisquer áreas de habilidades em que ele esteja se destacando ou precise demais apoio.
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