CRENÇAS SOBRE A
APRENDIZAGEM

PRINCIPAIS PRÁTICAS DE ENSINO

Todos os alunos podem atingir altas expectativas.

Forneça a cada aluno as instruções, o suporte e o tempo necessários
para atender aos padrões rigorosos.

Os alunos têm diferentes pontos fortes, necessidades e
pontos de partida, com base em quem são e no que
experimentaram. Eles aprendem de diferentes maneiras
no corto prazo de tempo.

Dê a todos os alunos a chance de desenvolver e explorar paixões
pessoais e excelência.

Hábitos de trabalho e habilidades socio emocionais
são igualmente importantes na escola e na vida.

Elabore currículos e instruções coerentes e alinhados aos padrões que
possibilitem a verdadeira prontidão para a faculdade, a carreira e o
mundo.
Desenvolver explicitamente e autenticamente hábitos de trabalho e
competências emocionais sociais através de experiências escolares.
Acompanhe e relate a proficiência dos alunos em padrões acadêmicos,
hábitos de trabalho e princípios orientadores.

Os alunos podem aprender melhor quando estão
capacitados e se sentem capazes.

Aprender em diversos grupos prepara os alunos para
prosperar em um mundo cada vez mais diversificado,
complexo e conectado.

Equipe os alunos com padrões claros de aprendizado, critérios e
informações sobre seu progresso.
Proporcionar aos alunos opções de aprendizado e capacitá-los a tomar
decisões sobre seu aprendizado.
Usar estratégias orientação culturalmente e linguística.
Promover e reconhecer o multilinguismo.
Ensure students have opportunities to learn in heterogeneous groups.

Praticar e aprender com os erros são partes naturais e
necessárias do processo de aprendizagem.

Use um ciclo de instrução que inclui avaliações formativas, feedback
frequente, revisão e múltiplas oportunidades para demonstrar
proficiência.
Garantir que os alunos tenham oportunidades de aprender em
diferentes grupos.

Envolvimento e alegria ajudam o aluno a alcançar os
seus objetivos.

Garantir que cada aluno tenha um relacionamento significativo com
um adulto na escola.
Criar experiências de aprendizado nas quais os alunos resolvam
problemas do mundo real juntos.

