
Usando o Lexia® PowerUp Literacy® em casa
Dicas para o aprendizado à distância

O Lexia PowerUp Literacy é um programa de computador estimulante que adapta as instruções 
de alfabetização às necessidades específicas de cada estudante. As atividades do PowerUp 
complementam o currículo em sala de aula de English Language Arts da sua escola, com ênfase 
no desenvolvimento de habilidades em áreas fundamentais.

Como o leitor ou a leitora deve fazer logon?
Começar a usá-lo é muito fácil! Basta seguir estas 
diretrizes em um dispositivo compatível:

 1.  Prepare seu dispositivo. O PowerUp 
funciona em computadores e Chromebooks 
em um navegador da Web compatível, bem 
como em iPads. Se estiver usando um iPad, 
baixe o aplicativo gratuito: Lexia PowerUp.

 2.  Consulte as instruções da sua escola para 
fazer logon. Essas instruções geralmente 
incluem de onde fazer o logon (por exemplo, 
um portal da escola, o Clever ou logon direto 
no lexiapowerup.com), o endereço de email 
do seu professor e o nome de usuário e a 
senha do leitor ou da leitora.

 3.  Faça logon usando o método explicado pela 
escola onde estuda o leitor ou a leitora. 
Se necessário, configure o dispositivo uma 
vez só, inserindo o endereço de email do 
professor.

Para obter informações adicionais sobre dispositivos 
compatíveis, visite a página Lexia Help Center 
Support for Families.

Tenha em mente que o Lexia Customer Support 
não pode fornecer nomes de usuário ou senhas de 
estudantes nem emails de professores.

Como posso ajudar meu leitor ou minha leitora 
com o aprendizado online?
Agende um horário para os estudos.  
Tente definir um cronograma que ajude o estudante 
a atingir sua meta semanal personalizada. Fale sobre 
o progresso que o estudante está fazendo em relação 
ao objetivo de tempo semanal definido e ao número 
de unidades concluídas. Tenha em mente que o 
número previsto de minutos é para a semana inteira  
e não por dia!

Esteja pronto para o sucesso. 
O PowerUp apoia o aprendizado com recursos de 
áudio, perguntas e instruções. Tente providenciar 
um local tranquilo para o aprendizado. (Headphones 
podem ser úteis, mas não são obrigatórios.)

Favoreça o aprendizado independente. 
É importante que o leitor ou a leitora trabalhe no 
PowerUp sem a ajuda dos pais, de irmãos ou de 
outras pessoas. O PowerUp foi projetado para dar 
suporte e orientações aos estudantes quando eles 
precisarem. 

•  Os estudantes definem metas de trabalho no 
PowerUp e selecionam uma área de habilidades 
na qual desejam se concentrar em cada sessão. 
Uma vez que os estudantes tenham concluído 
seus minutos semanais previstos em uma área de 
habilidades, ela será fechada até que a meta de 
outras áreas de habilidades tenha sido concluída.

•  Ressalte a importância do botão de dicas, quando 
ele estiver disponível. Ele está localizado na 
parte superior direita da tela e oferece acesso a 
dicas com orientações que servem de apoio ao 
aprendizado.

P A R A  F A M Í L I A S
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http://www.lexialearningresources.com/PowerUp/reference/PowerUp_SysReq.pdf
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000067006-For-Families-How-do-I-help-my-student-log-in-to-Clever-
http://lexiapowerup.com
https://help.lexialearning.com/s/families


•  Lembre seu leitor ou sua leitora de concluir uma 
unidade antes de fazer logout. A barra verde de 
progresso na parte inferior da página será totalmente 
preenchida quando a unidade tiver sido concluída.

•  Faça com que o estudante saia do sistema voltando 
até o dashboard e selecionando o X no canto 
superior esquerdo. Uma mensagem de confirmação 
será exibida, e o logout estará concluído quando a 
tela de logon for exibida novamente. Fazer o logout 
completo é importante para que o tempo gasto 
pelo estudante em cada atividade seja refletido 
com precisão.

Monitore o progresso e comemore as conquistas! 
Selecione o bloco Your Progress no Student Dashboard 
para ver uma visão geral do progresso do leitor ou 
da leitora, incluindo as etapas, o tempo gasto no 
programa e muito mais.

 •  O progresso e o desempenho no PowerUp são 
relatados diretamente aos professores, para que 
eles possam oferecer ajuda, quando necessário. 
Durante os períodos de aprendizado remoto, os 
professores podem compartilhar essas informações 
com você e fazer recomendações específicas para 
que você possa auxiliar o estudante.

•  Sempre que os estudantes fazem logon, eles estão 
fazendo progressos em direção a suas metas de 
leitura. Os certificados de conclusão podem ser 
enviados pelos professores para sua casa.

Que recursos podem ser usados como apoio 
ao aprendizado da alfabetização em casa? 
À medida que o estudante trabalha no PowerUp, 
o professor recebe as atualizações de progresso 
e desempenho. Com base nessas informações, os 
professores podem compartilhar recursos específicos 
como apoio ao aprendizado em casa.

Os Lexia Anchor Charts são uma ferramenta para 
download usada em apoio ao aprendizado e para 
promover o sucesso acadêmico. Os Anchor Charts 
podem ser visualizados online para fins de aprendizado 
ou podem ser usados como guias de estudo.

Os Lexia Skill Builders são planilhas destinadas 
à prática adicional. Os Lexia Skill Builders são 
recomendados depois de os estudantes terem 
concluído um nível no PowerUp. Eles podem ser 
impressos ou feitos digitalmente.

As Lexia Read @ Home Newsletters oferecem 
ideias de atividades práticas para promover o 
desenvolvimento da alfabetização em casa. Com 
opções para todos os níveis, esses jogos e projetos 
divertidos podem ser feitos com materiais que talvez 
você já tenha em casa.

Visite o Lexia’s At-Home Resources Hub para acessar 
diretamente esses recursos didáticos e muito mais 
ou siga o Lexia Learning no Twitter, no Facebook e no 
LinkedIn para ver dicas e recursos.
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https://www.lexialearningresources.com/lexia-at-home.html
https://twitter.com/LexiaLearning
https://www.facebook.com/lexialearning
https://www.linkedin.com/company/lexia-learning-systems/

