
Queremos reconhecer o seu tempo dedicado 
à leitura de artigos, conversas e textos na 
plataforma. Por isso, se você estiver fazendo 
uma lição que inclui uma leitura prévia às 
atividades, por exemplo, esse tempo de leitura 
será contabilizado para o tempo de estudo da 
lição. Nesse caso, vamos considerar o tempo 
exato dedicado à leitura, com um máximo de 
15 minutos. No entanto, se você deixar um 
artigo aberto, navegar pelo Facebook por 30 
minutos e depois voltar à lição, não 
poderemos considerar tudo isso como tempo 
de estudo. Somente 15 minutos serão 
adicionados. 

Todas as lições, sejam elas da seção de 
prática ou das unidades, têm atividades que 
devem ser concluídas. Como esse é um 
momento importante de aprendizagem, ele 
também é considerado como tempo de 
estudo. No entanto, sabemos que você 
consegue concluir essas atividades 
rapidamente. Por isso, consideramos até 5 
minutos de tempo de estudo para cada 
uma. Se você passar mais de 5 minutos em 
uma atividade porque se distraiu mandando 
mensagens no WhatsApp, não poderemos 
contar tudo isso como tempo de estudo. 
Somente 5 minutos serão adicionados ao 
seu tempo de estudo da lição. 

DEIXE OS “LIKES” PARA 
MAIS TARDE.

MEU TEMPO DE ESTUDO
Como o meu tempo de estudo é calculado?

Já se perguntou como o seu tempo de estudo com a Voxy é calculado? Pois nós 
temos as respostas a todas as suas dúvidas sobre o seu tempo de estudo!

AS MENSAGENS PODEM ESPERAR 

FAÇA UMA PAUSA NA MARATONA 
DE SÉRIES.

TENTE EVITAR INTERRUPÇÕES.

O Proficiency Assessment pode ser difícil e 
demorado, mas é um exame importante de se 
fazer para garantir que você esteja no nível 
certo. Sempre que você fizer o Proficiency 
Assessment, vamos considerar o tempo 
dedicado ao exame. Para cada pergunta 
respondida, o seu tempo de estudo do 
Proficiency Assessment será atualizado. Se 
você passar 3 minutos ou menos em uma 
pergunta, isso será adicionado ao seu tempo 
de estudo. No entanto, se você demorar 20 
minutos para responder a uma pergunta 
porque está vendo Netflix enquanto faz o 
exame, somente 3 minutos serão adicionados 
ao seu tempo de estudo para essa pergunta. 

SUAS AULAS TAMBÉM CONTAM.

As sessões particulares e em grupo são 
divertidas, mas também exigem esforço! Por 
isso, queremos reconhecer o seu tempo 
dedicado a essas sessões de estudo. É 
importante observar que o tempo dedicado 
a sessões particulares só será contabilizado 
depois que o professor tiver enviado o 
feedback da aula e, no caso de sessões em 
grupo, depois que o professor tiver registrado 
sua presença. Quando tiver recebido o 
feedback ou alguns dias depois da sua 
sessão em grupo, confira o seu tempo de 
estudo de sessões em grupo ou sessões 
particulares para ver se ele foi atualizado.

Imagine que é sexta-feira à noite e você está 
estudando com o Guia Gramatical ou o Word 
Bank. De repente, você percebe que se 
esqueceu de comprar os ingressos para 
aquele show imperdível desse fim de semana! 
Então, você deixa a Voxy aberta e dá uma 
saída de 10 minutos para comprar os 
ingressos. Bom, justamente temos um 
mecanismo especial que detecta quando você 
deixa o Guia Gramatical e o Word Bank. Se 
você estudar por 5 minutos, passar 10 minutos 
em outro site e voltar, somente 5 minutos serão 
adicionados ao seu tempo de estudo do Guia 
Gramatical ou Word Bank. Como explicamos 
acima, vamos contabilizar o tempo exato 
dedicado ao Guia Gramatical ou Word Bank, 
com um máximo de 15 minutos.
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