
Usando o Lexia® Core5® Reading em casa
Prezados pais ou responsáveis,

Durante este ano, seu filho ou sua filha estará usando o Lexia® Core5® Reading, um divertido programa de computador que 
já ajudou milhões de alunos. As atividades do Core5 servem de apoio e complementação ao currículo fornecido em sala 
de aula e se concentram no desenvolvimento de habilidades de leitura em seis áreas: conscientização fonológica, fonética, 
análise estrutural, fluência, vocabulário e compreensão.

Veja como o Lexia Core5 Reading funciona:

• Seu filho ou sua filha inicia o Core5 de um ponto que atenda às necessidades específicas dele(a) e trabalha  
em atividades online durante toda a semana.

• As atividades online incluem orientações diretas e feedbacks à medida que seu filho ou sua filha aprende novas habilidades.

• O progresso e o desempenho no programa são relatados para que os professores possam oferecer ajuda, quando 
necessário.

• Atividades usando papel e lápis também serão usadas como prática e poderão ser feitas na própria escola ou levadas 
para casa.

• Certificados de realizações poderão ser levados para casa em reconhecimento pelo sucesso e para mostrar o 
progresso no programa.

Esperamos que você esteja tão animado quanto nós com este programa!

Atenciosamente,

O Lexia Core5 Reading pode ser usado em casa como uma prática extra. Começar a  
usá-lo é muito fácil!

1. Para usá-lo em um computador, vá para www.lexiacore5.com.

2. Para usá-lo em um iPad ou dispositivo Android, baixe o aplicativo Lexia Core5 Reading gratuitamente. 

3. Na primeira vez em que seu filho ou sua filha usar o Core5, talvez você precise inserir o email do(a) professor(a), 
mostrado abaixo. Então, seu filho ou sua filha poderá fazer logon com o nome de usuário e a senha utilizados  
na escola e exibidos abaixo.

4. É importante que seu filho ou sua filha não tenham nenhuma ajuda ao trabalhar no Core5. Todo o trabalho realizado 
em casa é registrado e relatado à escola. Dessa forma, os professores poderão saber quando é necessário oferecer 
ajuda e fornecer orientações adicionais na escola.

5. Caso você tenha dúvidas sobre o nome de usuário ou a senha do seu filho ou da sua filha, entre em contato com o professor.

Email do(a) professor(a)

Nome de usuário

Senha

Para obter informações adicionais sobre dispositivos compatíveis ou requisitos técnicos, visite a página Lexia’s Support for 
Families ou o Lexia Help Center. Perguntas técnicas também podem ser encaminhadas para a Lexia Support Team.

Tenha em mente que o Lexia Customer Support não pode fornecer nomes de usuário ou senhas de estudantes nem emails  
de professores.
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https://www.lexialearning.com/remote-learning/families/core5/overview
https://www.lexialearning.com/remote-learning/families/core5/overview
https://help.lexialearning.com/s/
https://help.lexialearning.com/s/contact
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