
acesso equitativo ao aprendizado de inglês;

ferramentas on-line e off-line para o aprendizado 
colaborativo;

recursos para o professor que orientam o  
aprendizado em casa;

apoio de ensino combinado para os professores.

Falemos 
sobre
equidade

Os aprendizes de inglês, alunos que estão aprendendo o idioma, 
constituem a população em idade escolar que mais cresce nos EUA, 
representando diversas culturas e idiomas. Aprendizes de inglês 
frequentam as escolas públicas em todos os 50 estados, em redes 
de ensino urbanas, suburbanas e rurais. 

Para atender às necessidades de aprendizado de inglês desses 
alunos, as escolas devem fornecer recursos que permitam que os 
aprendizes de inglês tirem proveito de todas as oportunidades 
acadêmicas e se destaquem em níveis que correspondam aos 
colegas que falam inglês. 

Um livro eletrônico recente que proporciona um panorama geral  
do estado atual da educação para os aprendizes de inglês e como  
o ensino apoiado pela tecnologia contribui para iniciativas de 
equidade revela:

Os aprendizes de inglês estão aumentando. Os aprendizes de 
inglês são a população em idade escolar que mais cresce nos EUA  
e projeta-se que representem 25% das matrículas em 2025.

A população de aprendizes de inglês é diversa. Os aprendizes de 
inglês representam muitas culturas e idiomas e falam quase 150 
idiomas, dependendo de onde moram. Alguns aprendizes de inglês 
são imigrantes, mas a maioria nasceu nos EUA e tem cidadania 
americana.

O ensino digital aumenta o envolvimento dos alunos. Um analista 
do provedor de soluções tecnológicas CDW-G dá a sua contribuição:  
“As variações no meio de ensino permitem que os professores se 
concentrem em ensinar e que os alunos tenham acesso ao 
processo de aprendizado. Os alunos tendem a se envolver e a 
colaborar nos projetos quando a tecnologia é disponibilizada.”  

A tecnologia educacional facilita a interação entre alunos e 
professores. De acordo com Todd Rose, da Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Harvard, modelos de ensino 
personalizado mais novos que incluem alguma forma de instrução 
on-line podem liberar “mais tempo para relações de alto valor entre 
o professor e o aluno e entre esse aluno e outros alunos”.

Um apoio envolvente desenvolve a segurança do aprendiz  
de inglês 

Os aprendizes de inglês atingem níveis mais altos de sucesso 
quando a abordagem da escola ou rede de ensino proporciona:

Como o acesso ao ensino de idiomas on-line  
aumenta a equidade para os aprendizes de inglês

Faça o download de um exemplar do livro 
eletrônico Access to online language learning 
increases EL equity (O acesso ao ensino de 
idiomas on-line aumenta a equidade para os 
aprendizes de inglês).

Acesse rosettastone.com/k12 para obter mais 
informações sobre as nossas soluções de 
ensino de idiomas para alunos, escolas e redes 
de ensino fundamental e médio. 

Marque uma reunião com um dos nossos 
especialistas em idiomas para conversar sobre 
o estabelecimento de um programa de ensino 
de idiomas para a sua sala de aula, escola ou 
rede de ensino. 

O que vem depois

https://www.rosettastone.com/k12/resources/content/equity-for-english-learners-ebook?eeid=oo-cn-yy&campaignid=7010W0000023ooU
http://www.nea.org/home/32409.htm
http://www.colorincolorado.org/article/what-you-need-know-about-ells-fast-facts
http://www.colorincolorado.org/article/what-you-need-know-about-ells-fast-facts
https://edtechmagazine.com/k12/article/2017/11/ed-tech-helps-english-language-learners-flourish
http://neatoday.org/2017/06/09/personalized-learning/
https://www.rosettastone.com/k12/resources/content/equity-for-english-learners-ebook?eeid=oo-cn-yy&campaignid=7010W0000023ooU
https://www.rosettastone.com/k12/resources/content/equity-for-english-learners-ebook?eeid=oo-cn-yy&campaignid=7010W0000023ooU
https://www.rosettastonebrasil.com/educacaobasica/solucoes/
https://www.rosettastonebrasil.com/empresas/contato/

