Imagine que a linguagem e a alfabetização estão voltando para casa!
Imagine Language & Literacy é um premiado programa de alfabetização e software de idiomas para estudantes de
muitas habilidades e necessidades. À medida que seu filho se envolve no programa ele poderá ler, ouvir e cantar, além
de outras milhares de atividades de aprendizagem, vídeos e jogos especialmente projetados para crianças. Agora seu
filho poderá fazer um login no Imagine Language & Literacy em casa e continuar de onde parou na escola.
Acesso doméstico é possível em computadores pessoais (PCs), Macs, iPads, Chromebooks, Kindle Fires e
tablets Android ou Windows. É possível baixar o aplicativo direto da sua loja virtual. Certifique-se de que seu
dispositivo tenha acesso a um microfone integrado ou externo para que seu aluno possa gravar.
Para obter informações sobre os requisitos do sistema ou como baixar o aplicativo para o seu dispositivo móvel, vá para
suporte. imaginelearning.com. Clique em Imagine Language & Literacy and Support topics. Em seguida, escolha
System requirements ou Download apps.
Siga as etapas para acessar o Imagine Language & Literacy:
1) Em um PC, usando o Chrome, vá para
https://clever.com/in/dsdclever. Os alunos entrarão (farão o
login) através do Clever usando seu e-mail distrital
(usercode@go.dsdmail.net) e PIN, ou um crachá Inteligente
fornecido por seu professor. Crachás inteligentes podem ser
usados com dispositivos com câmeras. Esses crachás só
operam em iPads com IOS 11 ou mais atual.
2) Este link Inteligente também pode ser acessado através da
página de sua escola com o portal Chrome. Em Quicklinks e
School Links, vá para Resources e clique no link
ImagineLearning. Esse comando também levará à página de
entrada (login) do Clever.
3) Em todos os dispositivos móveis baixe o aplicativo do
Imagine Learning pela loja virtual. Busque o ícone azul e
branco entitulado Imagine Learning Student. Obs: o
applicativo Imagine Learning Student precisa ser carregado
no dispositivo mas os estudantes acessam o programa
atravéz do Clever.
4) Habilite o microfone no dispositivo quando solicitado e
clique em OK. Permita que a câmera do dispositivo use os
crachás Clever.
5) Uma vez que os alunos tenham logado em seu painel
Inteligente, eles lançarão o programa Imagine Learning. Siga as
instruções para abrir o aplicativo do programa através do
Clever.
6) Os tempos de sessão são definidos pelos professores ou são
padronizados para 20 minutos. Os alunos podem entrar (login)
de volta em seu painel inteligente e completar sessões
adicionais. Se uma sessão não tirar o aluno do programa
automaticamente, ele poderá apertar o botão de pausa e sair
(logout). Obs: Os alunos devem trabalhar de forma
independente no programa pois ele irá aumentar ou baixar o
nível de acordo com as necessidades de cada aluno.

Imagine app de estudante de
aprendizagem

