
Falemos  
sobre
oportunidade

A tecnologia educacional cria oportunidades  
para alunos de idiomas internacionais
Alunos com boas habilidades nos idioma internacionais podem 
adquirir um entendimento e apreciação mais profundos de 
outras culturas e interagir com colegas com antecedentes 
diversos com mais segurança.

Embora professores, responsáveis por currículos, 
superintendentes e diretores tenham a disposição de ensinar 
diversos idiomas aos alunos, nem sempre há recursos 
disponíveis para apoiar esse esforço.  

Um livro eletrônico recente explora como as soluções 
de idiomas internacionais com tecnologia educacional 
proporcionam aos alunos mais oportunidades para estudar  
e apoiam os objetivos curriculares dos professores..  

Expande o acesso. Os alunos podem fazer aulas de idioma 
fora da sala de aula como parte da abordagem de ensino 
combinado. Um relatório do Departamento de Educação 
dos EUA destacou como a tecnologia acelera, amplifica e 
expande o impacto do ensino eficaz..

Proporciona benefícios claros. O Conselho Americano 
de Ensino de Idiomas Estrangeiros (ACTFL) observa que 
o aprendizado de idiomas internacionais leva a melhora a 
capacidade cognitiva, aprofunda a conscientização cultural,  
cria mais oportunidades para a realização de estudos 
superiores e aumenta as possibilidades de emprego.

Aumenta as chances de falar. De acordo com um professor 
de espanhol com ampla experiência com tecnologia 
educacional, “o programa da Rosetta Stone® proporciona mais 
oportunidades para que os alunos pratiquem falar no idioma do 
teriam em um ambiente de sala de aula tradicional”

Dão poder aos professores. A capacidade de individualizar 
o ensino ajuda os professores a chegar a cada aluno e 
ensinar de acordo com as suas necessidades, acelerando o 
aprendizado.

O ensino de idiomas internacionais é benéfico para alunos e 
professores.

Um ensino de idiomas digital flexível e escalável apoia os 
objetivos curriculares e:

 reforça as aulas em pessoa na sala de aula; 

 ajuda os professores no esforço pedagógico; 

 promove interação social entre um grupo diverso;

 equipa os alunos com valiosas habilidades   
 multilíngues, valorizadas em um mundo diverso.

O que vem depois
Faça o download de um exemplar 
do livro eletrônico EdTech creates 
opportunities for world language learners  
(A tecnologia educacional cria 
oportunidades para alunos de idiomas 
internacionais).

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

Solicite 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.
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