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Guia de Aprendizado em 
Casa do Reading Plus 
para Famílias

Pronto para começar? Vamos lá!
Cada escola oferece a pais e responsáveis uma carta do Reading Plus, que inclui o código do site do aluno, o nome 
de usuário e a senha. O aluno usará essas informações para fazer login em login.readingplus.com. Escolas que 
tenham um portal com programas on-line para alunos oferecerão o link e as credenciais de login.

Como ajudar seu filho antes da avaliação
 L Procure um lugar calmo e silencioso para seu filho realizar a avaliação.

 L Ofereça fones de ouvido para que seu filho escute aos vídeos rápidos de orientação. Avise seu filho de que 
esses vídeos o orientarão durante a avaliação.

 L Diga a ele que a avaliação durará cerca de 30 a 50 minutos. Alguns alunos precisam de mais ou menos tempo. 

 L Diga a seu filho que ele pode fazer uma pausa durante a avaliação. O Reading Plus marcará onde seu filho 
parou, se ele precisar fazer um intervalo.

 L Diga a seu filho para ele dar seu melhor!

A instrução começará automaticamente após o término da avaliação do InSight. Seu filho fará as lições do Reading 
Plus que correspondem às necessidades dele de acordo com os resultados da avaliação.

O Reading Plus é um programa online 
personalizado que ajuda alunos a desenvolver 
habilidades que precisam para se tornarem 
leitores confiantes e capazes e aprendizes por 
toda a vida. Com o Reading Plus, seu filho poderá 
ler com fluência e boa compreensão dos textos.

Somente novos alunos fazem o InSight
Seu filho está usando o Reading Plus pela primeira vez? Se sim, no primeiro login de seu filho 
no Reading Plus, ele fará a avaliação InSight do Reading Plus. A avaliação dura cerca de 30 a 
50 minutos. 
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Assista a este 
vídeo com seu 
filho para saber 
mais sobre Por 
que o Reading 
Plus funciona. 
(3,5 min)

play



Quer mais?
Tarefas de redação
Clique na guia Redação para acessar a página Redação. 

 ȭ Para responder a uma dica, o aluno pode clicar na 
dica escolhida e digitar uma resposta diretamente 
no Reading Plus. A resposta pode ser impressa, 
clicando no ícone de impressão abaixo da dica. 

 ȭ Você também pode usar a Rubrica do Reading 
Plus para avaliar redações para revisar o trabalho 
de seu filho.

Converse com o professor de seu filho
Os professores têm ótimas ideias sobre o que mais os alunos podem fazer para desenvolver as habilidades de 
leitura. Fale com o professor de seu filho sobre o que seu filho está fazendo no Reading Plus e o que mais ele pode 
fazer para desenvolver as habilidades de leitura em casa.

Ajude seu filho a estudar
Confira o Painel do Aluno com seu filho pelo menos duas vezes por semana para garantir que todas as lições 
atribuídas foram realizadas.
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Clique na guia Lições para acessar a página de 
lições do Painel do Aluno.

Para avaliar os dados detalhados de cada lição, clique 
na barra SR verde na seção Conclusão total da tarefa.

As caixas de seleção em branco representam 
lições atribuídas e as caixas de seleção coloridas 
representam as lições concluídas.

As caixas de seleção coloridas 
para Leitura mostram a 
pontuação de interpretação 
conquistada em cada lição de  
Leitura concluída.

 Atribuída

 <70%

 70% – 79%

 ≥ 80%

O que procurar:
 L Primeiro, certifique-se de que as lições de 

Leitura sejam realizadas. As lições de leitura 
oferecem quase todos os dados do Reading Plus 
e são a maior prioridade. 

 L Comemore as conquistas! Por exemplo, 
parabenize seu filho cada vez que ele terminar 
uma lição de Leitura com pelo menos 80% de 
interpretação. 

 L Busque Combos. Seu filho ganhará um 
Combo cada vez que concluir duas lições de 
Leitura em sequência com pelo menos 80% de 
interpretação. Os Combos ajudarão seu filho a 
passar de nível de leitura, então comemore!

 L Lembre os alunos de Reler. Ao responder 
às perguntas das lições de Leitura, os alunos 
poderão voltar no que leram para Reler. Isso os 
ajuda a escolher a resposta certa. Verifique se 
seu filho está usando o recurso de Reler. 

 L Certifique-se de que todas as tarefas sejam 
concluídas até o final de semana. Na maioria 
das escolas, as tarefas são reiniciadas todo 
domingo à meia-noite. 


