Recursos para Pais do Modelo Universal
Onde aprender mais e como conseguir mais informações
RECURSOS NACIONAIS
Guia da Associação Nacional de Pais e Mestres para o Sucesso de Alunos
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
O site apresenta um conjunto de materiais, inclusive guias breves que explicam as
modificações nos padrões efetuadas em Língua Inglesa (ELA – English Language Arts) e
Matemática. Guias estão disponíveis para cada nível escolar do Jardim de Infância até 8ª
série (K-8) e para escola secundária, por matéria.
As guias estão disponíveis em inglês e em espanhol e incluem:
 Conteúdo de ensino em língua inglesa e matemática em cada nível escolar com os
novos padrões.




Atividades que os pais podem realizar para apoiar o aprendizado da criança.
Métodos para fortalecer o relacionamento entre os pais e o professor.
Dicas de planejamento para preparação para a faculdade e carreira.

Roteiro para Pais do Conselho de Escolas de Grandes Cidades (Council of Great City
Schools) http://www.cgcs.org/Domain/36
O site fornece roteiros individuais em inglês e espanhol para ELA e matemática para cada série
do programa de Jardim de Infância até 8ª série (K-8). Esses roteiros informam os pais sobre o
programa de aprendizagem das crianças e maneiras em que os pais podem apoiar esta
aprendizagem. Também fornecem cronogramas que demonstram como certos padrões mudam
de ano para ano para que os alunos possam estar prontos à faculdade e uma carreira depois
da formatura da escola secundária.
O Conselho de Escolas de Grandes Cidades produziu um video de 3 minutos para os pais
onde Modelo Universal é explicado. Este vídeo pode ser em contrado visitando o site
http://www.commoncoreworks.org
O website da organização “Em Defesa das Crianças” (Stand for Children)
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/commn-core-standards-building-strongfoundation-our-childrens-success
O site da organização “Em Defesa das Crianças” inclui uma breve descrição para pais sobre o
porque da decisão de alguns estados em adotarem o Modelo Universal de Aprendizagem ,
explicando quais são as mudanças e o que vai mudar para os alunos.

RECURSOS DO ESTADO DE NOVA IORQUE
Recursos do program “Nova Iorque involve Pais e Família” (Engage New York Parent and
Family) http://engageny.org/parent-and-family-resources
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Esta página leva aos recursos aqui descritos assim como outros, incluindo guias e atividades
para ajudar pais a entender como o Estado de Nova Iorque está implementando o Model
Universal de Padrões de Aprendizagem e como ele se apresentará nas salas de aula.
Involva-se nas Avaliações do Modelo Universal de Nova Iorque (Engage New York Common Core
Assessments)
http://engageny.org/common-core-assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-guidesfor-english-language-arts-and-mathematics
Recursos e informações para pais interessados em conhecer mais detalhes sobre
avaliações do Modelo Universal, incluindo guias para testes e exemplos de perguntas.
Biblioteca do Modelo Universal do Departamento de Educação da
Cidade de Nova Iorque para Famílias (New York City Department of
Education Common Core Library for Families)
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm
Este site inclui recursos como por exemplo uma visão geral do Model Universal e um texto
que acompanha um curto vídeo em diversos idiomas: Árabe, Bengali, Chinês, Francês,
Haitiano Criolo, Coreano, Russo, Espanhol e Urdu.
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