Compreender os padrões dos objetivos comuns do estado
Uma visão geral para pais e famílias
de alunos do ensino médio
Os Padrões de Objetivos Comuns do Estado (CCSS)
são um conjunto de habilidades e objetivos
educacionais que preparam os alunos de Rhode
Island para o futuro sucesso na educação contínua,
carreira profissional e especializações. Os objetivos
comuns fornecem um guia claro sobre o que
desejamos que os alunos de Rhode Island
conheçam e o que serem capazes de realizar após
se formar no ensino médio.

Cinco coisas a saber
Os CCSS são objetivos de aprendizado. Os padrões de objetivos comuns do estado descrevem o que nós
queremos que a criança conheça e que seja capaz de fazer em cada grade curricular nas matérias de Artes do
Idioma Inglês/Literatura e Matemática. Os padrões não ditam como os alunos irão aprender essas habilidades,
quais livros eles irão ler, ou as atribuições e atividades que terão na sala de aula.
O CCSS foca nas habilidade e conceitos práticos. Os padrões de objetivos comuns do estado fornecem aos
alunos mais oportunidades para praticar as habilidade e conceitos necessários para obter êxito no mundo
real—tais como fazer observações e tomar decisões e se explicarem através de seu trabalho.
Os novos padrões irão requerer novas formas de testes. Rhode Island investiu em um novo teste para
alinhar‐se com os novos padrões de Artes do Idioma Inglês/Literatura e Matemática e para assegurar que os
alunos estejam aprendendo o que eles precisam conhecer em cada nível da grade curricular. Iniciando no ano
escolar de 2014‐2015, os alunos irão transicionar para a avaliação PARCC. Com a nova avaliação, os alunos nas
séries 9, 10 e 11 serão testados em cada primavera sobre os conceitos e habilidades que eles tenham
aprendido neste ano até este ponto. Os requisitos de graduação irão incluir o PARCC iniciando com a classe de
2017. Os alunos irão continuar a fazer o teste NECAP para a matéria de ciências.
Os CCSS são projetados para serem desafiantes. Seu filhos poderá ter um pouco mais de dificuldade com as
atribuições e avaliações do que tinham sob os padrões anteriores—isso é okay! As escolas e as salas de aula
irão continuar a fornecer tempo extra, atenção e acomodações para os alunos que precisam de apoio
adicional (incluindo a educação especial e aprendizado do idioma Inglês).
Os alunos e professores de Rhode Island estão prontos para o objetivo comum! O Departamento de
Educação de Rhode Island irá continuar a trabalhar com as escolas e distritos para assegurar que os
professores e alunos tenham o apoio necessário para ter êxito sob os novos padrões.
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Cinco coisas a fazer
Continuar a apoiar seu filho e sua realização. Pergunte sobre o trabalho em sala, as atribuições nas quais
estão trabalhando e como você pode ajudar a apoiá‐lo. Converse com seu filho sobre assuntos de interesse
e sobre seus objetivos após a graduação do ensino médio.
Continue a manter um diálogo aberto com os professores e conselheiros de seu filho. Participe de reuniões
de pais e professores. converse com os professores sobre como você pode apoiar o progresso e realização de
seu filho. Contate os professores com perguntas sobre o ensino na sala de aula ou atribuições. Converse com
o conselheiro do aluno sobre sua prontidão para a universidade, carreira profissional ou as especializações
que se seguem após a graduação.
Permaneça informado sobre o que está acontecendo na escola de seu filho. Participe de atividades
noturnas de pais e escola e se inscreva para receber newsletters da escola ou distrito. Considere participar
de nossa organização local de pais e professores ou seja voluntário na escola de seu filho. Contate a liderança
da escola ou distrito se você tiver perguntas sobre as avaliações ou sobre os conceitos gerais e habilidades
que seu filho está aprendendo.
Conectar‐se com o Departamento de Educação de Rhode Island. Visite www.ride.ri.gov e se inscreva para
a e‐newsletter ou alimentações RSS da RIDE. Conecte‐se com o Education Commissioner Gist, e o Ready, Set,
Go Common Core! Iniciativa na rede social para saber mais: www.facebook.com/ReadySetGoCommonCore
ou www.facebook.com/pages/ommissioner‐Deborah‐A‐Gist/137204599733781?fref=ts; @deborahgist.
Explore os recursos disponíveis. Efetue o download do Common Core app da Mastery Connect
(www.masteryconnect.com/learn‐more/goodies.html) para seu dispositivo móvel e explore os recursos
disponíveis sobre o CCSS e PARCC no site da RIDE.

Recursos adicionais
 Transição de Rhode Island para o CCSS e o PARCC
www.ride.ri.gov/Transition‐CCSS
A RIDE atualiza regularmente esta página com informações e recursos sobre
o progresso do estado em sua transição para o CCSS.
 Mapas do caminho para os pais sobre os padrões de objetivos comuns
www.cgcs.org/domain/36
Este detalhado mapa do caminho do Council of the Great City Schools
(disponível em Inglês e Espanhol) fornece uma visão grade‐a grade
curricular sobre o que os alunos estarão aprendendo e fornece dicas sobre
como poiar os alunos e se comunicar com os professores.
 Colorín Colorado www.colorincolorado.org/families/
Este site bilíngue inclui informações e recursos sobre a transição de Artes
do Idioma Inglês/Literatura para os objetivos comuns para alunos ELL de
fala espanhola. O site inclui guias, kits de ferramentas e informações sobre
políticas para os professores e famílias escritas em Inglês e em Espanhol.

