
5 Fevereiro de 2021 

  

Caros Pais / Guardiões, 

  

Esperamos que você esteja bem e seguro durante este período. Sabemos que este 
é um momento extremamente desafiador para as famílias. Como escola, gostaríamos 
de informar que estamos aqui para apoiar seus filhos de todas as maneiras que 
pudermos. Como eles estão aprendendo Inglês como Língua Adicional (EAL), isso 
pode representar um grande desafio para acessar o currículo. 

Tenha certeza de que seus filhos têm o apoio de seu professor de EAL, professores 
de disciplinas, diretor do ano e equipe de gerenciamento sênior (SMT). Nossos 
professores de apoio EAL estão disponíveis para ajudar com as necessidades de 
aprendizagem de seus filhos, alguns estão dando aulas ao vivo durante o tempo de 
aula alocado, todos estão disponíveis no "chat" e na equipe de classe. Eles reuniram 
alguns recursos que seu filho pode achar úteis ao aprender em casa. 

  

Microsoft Teams : Todos os alunos têm acesso ao Teams e a um e-mail escolar. 
Cada aula no horário de seu filho é organizada em uma equipe onde eles podem se 
comunicar com seus professores. Se o seu filho está tendo dificuldade para acessar 
o material ou concluir tarefas, ele pode se comunicar com o professor por meio de 
uma mensagem de bate-papo privada. Se eles não estiverem confiantes com o inglês 
escrito, peça que usem o google tradutor. Eles podem escrever o texto em sua língua 
materna e traduzi-lo para o inglês e enviá-lo por meio da mensagem de bate - papo . 

  

YouTube: Isso pode ser brilhante quando se trata de acessar o currículo ou tentar 
obter uma compreensão mais clara do conteúdo. Os alunos estão familiarizados com 
esta plataforma. Tudo o que eles precisam fazer é: 

1.        Vá para www.youtube.com 
2.       Digite o tópico sobre o qual eles precisam de orientação. 
3.        No vídeo, eles podem clicar em 'ligar' e ativar as legendas. 



4.       Clique em 'configurações' e clique em 'legendas'. 
5.       Selecione 'Inglês' 
6.       Role para baixo e clique em 'traduzir automaticamente' e você pode escolher 
entre vários idiomas diferentes. Isso fornecerá legendas em seu idioma nativo no 
vídeo e tornará mais fácil de entender o conteúdo. 

  

Extensão Google Tradutor : certifique-se de que a extensão Google Tradutor está 
instalada no dispositivo do seu filho (telefone, laptop, tablet). Se eles tiverem uma 
conta do Gmail, eles podem copiar e colar um pedaço de texto em um e-mail em 
branco e traduzi-lo rapidamente para seu idioma nativo. Eles também podem traduzir 
páginas da web. Isso é útil se estiver pesquisando material para avaliações baseadas 
em sala de aula (CBA) ou projetos. 

  

O Immersive Reader é uma ferramenta do Microsoft Teams que pode ser usada para 
ajudar na compreensão. No entanto, sinto que isso só funciona com alunos com nível 
intermediário de inglês. Iniciantes não acham isso útil. 

  

O site do British Council Aprenda Inglês www.learnenglish.britishcouncil.org é um 
excelente recurso para ajudar nas quatro habilidades do inglês: ler, ouvir, falar e 
escrever. Os professores EAL costumam usar isso nas aulas. É interativo e eu 
recomendo fortemente que os alunos gastem pelo menos 10 minutos por dia nisso 
para melhorar seu inglês. Eles devem começar no nível iniciante (A1) e avançar até 
(C1). 

  

Suporte de TIC da escola : Se os alunos estão tendo dificuldade em entrar no 
Teams, usando o Teams e fazendo upload do trabalho. Por favor, contate a escola 
em info@abbeycommunitycollege.com e nós providenciaremos o suporte a ser 
dado. 

  

Atenciosamente 

  

Equipe de Suporte EAL 
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