Recursos para todos os alunos do programa de idiomas
Recursos online que precisam do login do aluno:
i-Ready:
Todos os alunos das séries K-8 têm acesso ao i-Ready.
Além disso, i-Ready lançou i-Ready.com/AtHome para as famílias com o intuito de apoiar o aprendizado
em casa. Você encontrará no website:

•
•

Recursos para imprimir: Pacotes de Atividades de Matemática e Leitura e Chaves de Respostas
dos Pacotes de Matemática estão disponíveis para cada série.
As famílias agora podem ajudar seu(a) filho(a) a iniciar e conseguir dicas de como monitorar o
progresso e apoiar seu(a) filho(a).

Os pais podem entrar em contato com o(a) professor(a) de sala de aula de seu(a) filho(a) para
conseguir a informação de login.
Imagine Learning:

•

•

•

Para os aprendizes de inglês e alunos do programa de dois idiomas de espanhol e português do
distrito que já possuem contas, favor continue usando sua conta do Imagine Learning em
casa em qualquer aparelho que tenha tela de 9" ou mais. Os pais podem entrar em contato com
Jennifer LaBollita (jlabollita@framingham.k12.ma.us) ou Matt Tobin
(matt.tobin@imaginelearning.com) para conseguir ajuda no login.
Para os alunos do programa bilingue e de dois idiomas em português do distrito que já possuem
contas, favor continuar usando sua conta do Elefante Letrado em casa em qualquer aparelho
que tenha tela de 9" ou mais. Os pais podem entrar em contato com Jennifer LaBollita
(jlabollita@framingham.k12.ma.us).
Contas do programa “Imagine Learning” das Escolas Públicas de Framingham

RazKids e Reading A-Z:
Para os alunos que já possuem contas, favor continuar usando sua conta em casa em qualquer
aparelho. Os pais podem entrar em contato com o(a) professor(a) de sala de aula de seu(a) filho(a)
para conseguir a informação de login.
Type to Learn:
Os alunos do Kindergarten à 5ª série têm acesso a este programa que os ajuda a desenvolver
proficiência na digitação. Os pais podem entrar em contato com o(a) professor(a) de sala de aula de
seu(a) filho(a) para conseguir a informação de login.
IXL:

•
•
•

Todos os alunos da 5ª-8ª séries possuem acesso à prática das habilidades de ciência.
Todos os alunos da 6ª-8ª séries possuem acesso à prática das habilidades de matemática.
Se os alunos precisarem de ajuda ou tiverem esquecido sua informação de login, favor enviar
um e-mail para seu(a) professor(a).

Newsela:

•
•
•

Todos os alunos da 6ª-8ª séries possuem acesso a uma ampla variedade de artigos disponíveis
em todas as matérias.
Se os alunos precisarem de ajuda ou tiverem esquecido sua informação de login, favor enviar
um e-mail para seu(a) professor(a).
Materiais Criados por Professores - um website onde o distrito compra materiais, disponibilizou
muito conteúdo gratuitamente.

Quick Science labs
K-6 Math and Reading weekly practice sheets (Folhas de práticas semanais de matemática e leitura para
as séries de K à 6ª.)

Reader´s theater (at home plays)
Online Dictionary/Thesaurus
Se você precisar consultar uma palavra, experimente este recurso online. Ele inclui símbolos de
pronúncia assim como a pronúncia automática de palavras.
Dave’s ESL Cafe - Você pode encontrar verbos compostos, testes, uma dica do dia, etc.
Linguistic DifferencesEste website explica a diferença entre o inglês e outras línguas, incluindo informações sobre quais sons
existem em inglês que não existem em outras línguas, estruturas gramaticais que são difíceis para
aprendizes da língua inglesa com diferentes idiomas nativos, etc.
Starfall.com Instrução para leitura e jogos de leitura para alunos das séries Pre-K-1.
Online Story Time Preschool Activities and Crafts (Atividades Pré-escolares de Narração de Histórias e
Artesanato)
https://pbskids.org/ Jogos for K-2.
http://elllps.squarespace.com/ Este website é da Escola de Ed. Perdue e oferece aos alunos que são
identificados como aprendizes de inglês oportunidades de prática de habilidades de leitura, escrita,
compreensão auditiva e fala.
Flipgrid: Flipgrid é uma plataforma de debate de vídeo onde professores postam perguntas e os alunos
respondem em formato de vídeo. Os colegas de sala podem visualizar e responder aos vídeos uns dos
outros, e o(a) professor(a) pode responder um aluno em particular pública ou privadamente.

Recursos em espanhol:
ABCYA ensina os alunos das escolas primárias uma multitude de assuntos. Eles têm um espanhol que
contém jogos para os alunos reforçarem suas habilidades.
Oh Noah! from PBS kids tem uma plataforma para a construção e vocabulário em espanhol por meio de
atividades, jogos e vídeos junto com o personagem principal, Noah, que mora com sua avó.
Rockalingua está atualmente oferecendo um número de recursos online, como música, jogos, folhas de
atividades, vídeos, e um dicionário de gravuras para ajudar os alunos, construir e reforçar suas
habilidades no idioma espanhol.
The Spanish Experiment: Este website contém aulas online de graça e estórias infantis.
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/ as crianças podem ler e ouvir histórias em espanhol, permitindo
gravar suas vozes na leitura e compartilhá-la com o(a) professor(a). É de graça.
https://www.cuentosxcontar.com/: Website de narração digital.
Para alunos da 6ª-12ª séries:
Abaixo segue uma lista de recursos que os professores incorporaram à instrução e que os alunos podem
acessar para:
Revisar gramática:
Quia: https://www.quia.com/shared/spanish/
Conjuguemos: https://conjuguemos.com/activities/spanish/verb/1

Aprender Español: https://aprenderespanol.org/verbos/ser-estar.html
TodoClaro: https://www.todo-claro.com/e_index.php
Señor Jordan: https://www.senorjordan.com/los-videos/
ler notícias atuais em espanhol:
El Mundo: https://www.elmundo.es/
People en español:

http://www.peopleenespanol.com/pespanol/

Newsela
Spanish: https://newsela.com/rules/spanish?grade_levels=6.0%2C7.0%2C8.0%2C9.0%2C10.0%2C11.
0%2C12.0

Recursos em Português:
https://dinolingo.com/learn-portuguese-for-kids/: Este website contém alguns recursos online grátis,
voltados para crianças da idade escolar primária, para começar a construir e praticar suas habilidades no
idioma português.
Testes de vocabulário - Este website contém dois jogos com listas e áudio de vocabulário, cada um com
33 palavras em português. Os iniciantes podem optar por começar fazendo o teste mais simples com 17
palavras. Escolha o jogo de vocabulário 1 ou o jogo de vocabulário 2 que é um pouco mais avançado.
Construtores de vocabulário - Este website contém dois testes com 48 palavras; construtor de
vocabulário 1, e o mais avançado construtor de vocabulário 2. Ligue as palavras em português às
palavras correspondente em inglês.
Verbs – infinitive form - Este website contém uma lista de palavras com áudio e teste. Pratique alguns
dos verbos mais comuns na língua portuguesa!
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/: Este website atualmente tem artigos de eventos para os
alunos.
http://www.ufjf.br/bibliotecavirtualinfantil/: Este website foi criado para alunos e contém histórias
curtas e textos escritos por crianças, para crianças.
Let’s Read Portuguese: Este website contém PDF's de histórias e livros em português.
https://leiturinha.com.br/blog/ e http://www.opequenoleitor.com.br/: Estes websites contêm trechos
de livros e histórias curtas para as crianças lerem.
Domínio Público BR: Esta é uma coleção online do governo brasileiro com títulos que são considerados
de domínio público. O que faz destes recursos interessantes é que eles contêm livros e materiais de
áudio em várias línguas - incluindo português, inglês, francês, latim, espanhol e alemão.

