
 

   
 
 

 

 
 

Uma mensagem para pais, tutores e famílias 
sobre o Desafio de Aprendizado de Verão 

“The Story of Me” 
Nosso idioma, cultura e comunidade nos ajudam a desenvolver nosso entendimento sobre o 
mundo e sobre nós mesmos. Eles nos ajudam a dar sentido ao mundo e são os tijolos que 
contribuem para construir nossa identidade. Ser bilíngue e bicultural é como ter um superpoder, 
e nossos idiomas, culturas e comunidades merecem ser celebrados! Nunca é cedo demais para 
aprender sobre nosso próprio idioma, cultura e comunidade e sobre os das outras pessoas. 
Neste verão, o Departamento de Educação do Estado de Connecticut (CSDE) criou este desafio 
para ajudar os alunos a aprender mais sobre si mesmos e sobre os outros ao seu redor. 
O desafio The Story of Me inclui diversas atividades para alunos de qualquer idade, que os 
levarão a investigar seus idiomas, culturas e comunidades. Para completar o desafio, o aluno 
deve escolher ao menos uma atividade de cada coluna, para que possa completar ao menos 
uma atividade na coluna ‘Idioma’, uma atividade na coluna ‘Cultura’ e uma atividade na coluna 
‘Comunidade’. Em seguida, o aluno escolherá um projeto de pôster, representação 
artística ou um poema, narração ou dissertação para comunicar as atividades que 
realizou. A intenção é que essas atividades sejam divertidas, uma rica experiência de 
aprendizado para as crianças e uma oportunidade para que os alunos aprendam mais sobre si 
mesmos, suas famílias e suas comunidades. Agradecemos seu apoio a seus filhos durante a 
jornada de exploração de seus superpoderes! 

Dicas para os pais, tutores e famílias: 
• Encorajem seus filhos a participar do desafio The Story of Me. 
• Ajudem seus filhos a aprender sobre suas culturas, seus idiomas nativos ou herdados 

e suas comunidades. 
• Lembrem seus filhos do valor que existe em ser bilíngue ou multilíngue. Se seus filhos 

falarem apenas um idioma, estimulem-nos a estudar um outro idioma! 
• Ajudem seus filhos a aprender sobre suas culturas, seus idiomas e suas comunidades 

ajudando-os com o desafio The Story of Me. 
 

Agradecemos por apoiarem este divertido e compensador desafio de aprendizado de verão! 


