
O i-Ready é um programa on-line para leitura e/ou matemática que ajudará o(s) professor (ede sua 
criança) determinar as necessidades dele(a), personalizar o aprendizado e monitorar o progresso por 
todo o ano letivo 

O que é o i-Ready?

  Em um iPad®:

• Faça o download do app i-Ready para Alunos gratuito 
na App Store®. O iPad deve ser compatível com o iOS® 
13 ou acima, como o iPad Air® 2, iPad Air 3 (2019), iPad 
5th Generation (2017), ou iPad Pro®. 

• Se o distrito/escola de sua criança:

 – Usa o Clever, faça o download do app Clever, inicie a 
sessão usando suas credenciais do portal/distrito no 
ícone i-Ready.

 – Usa um portal que NÃO é o Clever, os alunos devem 
abrir o navegador Safari®, inserir o URL do portal da 
escola e iniciar a sessão e clicar no ícone i-Ready.

 – Não usa um portal, eles devem abrir o app i-Ready 
para Alunos e iniciar a sessão no i-Ready usando as 
credenciais fornecidas pelo professor.

 
De um computador:

• Se o distrito/escola de sua criança:

 – Usa um portal, sua criança deve iniciar a sessão 
usando as credenciais do portal de seu distrito/escola 
e em seguida clicar no ícone i-Ready.

 – NÃO usa um portal, sua criança deve visitar 
i- ReadyConnect.com e iniciar a sessão no i-Ready 
diretamente em um computador usando as 
credenciais fornecidas pelo seu professor.

Acesse o Guia Técnico e de Resolução de Problemas para 
Famílias ou visite i-Ready.com/Support para confirmar que 
o seu dispositivo e conexão à internet reúne os requisitos do 
Sistema i-Ready.

Como eu inicio a sessão?

My Progress My StuffTo Do

Reading Math Family CenterChristopher 400

My PathTeacher Assigned

Lesson
Vowel Sound in Water and 
Talk: a, al

 Due 3/14/20

In Progress

Lesson
Dividing between Three 
Consonants

 Due 3/14/20

Next Lesson
High-Frequency Words: 
Lesson 14

Close Reading
Close Reading: Ask and 
Answer Questions abo…

What Is i-Ready?
An Introduction for Families

O i-Ready permite a seu(s) professor(es) se reunirem com 
de sua criança exatamente onde ela estiver e fornece 
dados para aumentar os ganhos de aprendizado da sua 
criança. O i-Ready consiste de duas partes: Diagnóstico e 
Instrução Personalizada. 

O i-Ready Diagnóstico é uma avaliação adaptativa que ajusta 
suas perguntas para se adequar às necessidades da sua 
criança. Cada item que um aluno vê é individualizado com 
base na resposta dele para a pergunta anterior. Por exemplo, 
uma série de respostas corretas resultará em perguntas 
levemente mais difíceis, enquanto uma série de respostas 
incorretas renderá perguntas levemente mais fáceis. 

O i-Ready Instrução Personalizada fornece aos alunos 
lições baseadas em seu nível de capacidade e 
necessidades individuais, de modo que sua criança 

iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, App Store®, e Safari® são marcas comerciais registradas da Apple, Inc.
IOS é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Cisco nos EUA e outros países e é usado sob licença.
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possa aprender a um ritmo que seja justamente o correto para ela. Essas lições são engraçadas e interativas 
para manter sua criança envolvidat enquanto aprende. 
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Se a escola de sua criança aconselhou no que eles devem 
trabalhar, siga esta diretriz para manter o aprendizado de sua 
criança alinhado com o currículo atual.

Dentro do programa i-Ready, sua criança poderá selecionar:

1.  Lições de leitura ou matemática: observe que algumas 
escolas terão comprado apenas um tema, em cujo caso sua 
criança só verá essa opção na tela.

2. Minhas Lições de percurso ou Lições atribuídas pelo 
professor: minhas lições de percurso são atribuídas para 
sua criança com base nos resultados mais recentes no 
i-Ready Diagnóstico. Observe que as Lições atribuídas pelo 
professor só aparecerão como uma escolha na tela se o 
professor tiver lições manualmente atribuídas.

3. Jogos de aprendizado: esses jogos ajudarão  
sua criança desenvolver capacidades 

Como faço minha criança começar?

Family CenterKristin 400Reading Math

My Progress Learning GamesTo Do

Current

Past Due
Teacher Assigned My Path

Lesson

Number and Operations
Understand Multiplication and 
Division Connections

In Progress

Lesson

Geometry
Area of Parallelograms, 
Quadrilaterals, and Polygons

Next Lesson

Algebra nd Algebraic 
Thinking
Equivalent Ratios

In Progress

Due 3/11/20

Due Today

matemáticas em maneiras divertidas. Para acessar, sua criança precisará escolher 
Matemática no canto esquerdo superior da tela “Tarefas” e em seguida clicar em Jogos de 
Aprendizado na barra de navegação da parte inferior. Observe que os Jogos de Aprendizado 
estão disponíveis para os alunos se a escola estiver usando o i- Ready Matemática e habilitou o 
uso dos jogos para os alunos.

1

3

2

Onde minha criança e eu podemos ver o 
progresso sendo feito?
Você e minha criança pode monitorar o progresso ao 
clicar em Meu Progresso na barra de navegação da 
parte inferior.

Family CenterReading Math Kristin 400

My StuffMy ProgressTo Do

Reading Lesson Stats Reading Lesson 
Streak 

Current Streak: 4

6
Lessons Passed 

in a Row

Completed Work

Lessons Passed
This School Year

Pass Rate: 7/8

30

20

10

5 7

Time-On-Task
On Lessons This Week

30
Minutes

45

60+

30

Family CenterReading Math Kristin 400

My StuffMy ProgressTo Do

Reading Lesson Stats Reading Lesson 
Streak 

Current Streak: 4

6
Lessons Passed 

in a Row

Completed Work

Lessons Passed
This School Year

Pass Rate: 7/8

30

20

10

5 7

Time-On-Task
On Lessons This Week

30
Minutes

45

60+

30

Na página Meu Progresso, você poderá ver:

1. Tempo na tarefa: o número de minutos que sua criança 
gastou esta semana no i-Ready Instrução Personalizada

2. Lições aprovadas: o número total de lições em que sua 
criança foi aprovada neste ano letivo

3. Sequência de lições: em quantas lições sua criança foi 
aprovado(a) seguidamente

4. Trabalho concluído: as pontuações de nomes e 
questionários para cada uma das lições sua criança fez

1

3

2

4
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Dicas para apoiar sua criança

Visite o Centro da 
Família para obter mais 
informações, dicas e 
ferramentas.

Explique 
Explique para sua criança como trabalhar no i-Ready ajudará ela a continuar o aprendizado enquanto 
está longe da escola, prepare ela e seus professores para voltar à escola e ajudar a assegurar que estejam 
prontos para seu próximo nível escolar.

Faça um plano
Faça um plano junto com sua criança em como gastar seu tempo em casa e quando trabalharão em suas 
atividades de aprendizado. Pode ser útil colocar o plano por escrito e divulgá-lo em algum lugar visível. 
Enquanto você faz o plano, siga qualquer orientação que recebeu do professor sua criança em que ela 
deve trabalhar.

Incentive
Incentive sua criança a considerar seriamente cada pergunta da lição e questionário. Enfatize “pense 
antes de clicar”, porque apenas clicar não será um uso produtivo do seu tempo nem refletirá a sua criança 
realmente sabe. Lembre sua criança para ler as passagens totalmente, use papel e lápis para solucionar 
problemas matemáticos e use as ferramentas que aparecem na parte inferior da tela em algumas lições.

Rastreie e discuta o progresso
Reveja o progresso de revisão regularmente com seu aluno usando a página Meu Progresso. Pergunte ao 
professor de sua criança por orientação sobre quantos minutos ela deve gastar nas lições de cada semana. 
As escolas são discretas sobre suas atribuições. Nossa recomendação é que sua criança deva objetivar 
45 minutos de i-Ready Instrução Personalizada por tema por semana enquanto sendo aprovada em pelo 
menos 70 porcento das lições.

Celebre
Celebre o progresso de sua criança. Celebrar os marcos como aprovação de uma lição ou o alcance de 
uma meta específica pode ajudar a manter sua criança motivada. Você pode compartilhar as celebrações 
com o resto da família e até mesmo decidir sobre uma atividade de diversão como uma recompensa. 
Você pode usar esses rastreios divertidos enquanto você e sua criança discutem e mantêm o rastreio do 
progresso.

Siga a orientação do professor
Siga a orientação do professor enquanto você planeja como sua criança gastará seu tempo de 
aprendizado. O professor de sua criança é o seu melhor recurso para assegurar que haja uma variedade 
nas atividades que a sua criança trabalha além do tempo em que ela gasta no aprendizado on-line.

Compartilhe
Compartilhe a experiência com sua criança. Ambos vocês podem se tornar familiarizados com as partes 
diferentes do painel de controle do aluno, e você pode aprender com sua criança enquanto ela conclui 
uma lição.
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