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Com sede em Silicon Valley, Califórnia, a 
DynEd Interna�onal é uma desenvolvedora 
de so�ware educacional (courseware) de 
idioma inglês fundada em 1987 por Lance 
Knowles e Douglas Crane. A DynEd fornece 
aos governos, ins�tuições educacionais e 
organizações de treinamento materiais 
didá�cos e suporte necessários para ofere-
cer a mais alta qualidade e soluções para 
aprendizagem da língua inglesa com a 
melhor eficiência de custo para alunos de 
qualquer idade ou nível de proficiência.

O so�ware educacional da DynEd é u�lizado 
por escolas de ensino fundamental e médio, 
universidades, ins�tutos vocacionais e 
corporações nos EUA, Ásia, América La�na, 
Europa e Oriente Médio.

Visão Geral da Empresa

O Ministério da Educação na Turquia atual-
mente oferece seu programa de inglês para 
os alunos dos níveis 4 a 12, u�lizando o 
so�ware educacional da DynEd em todo o 
país. É uma das maiores instalações de 
tecnologia educacional do mundo.
 
O so�ware educacional da DynEd também 
tem sido u�lizado para treinar professores 
em todos os níveis de ap�dão no Quadro 
Europeu Comum de Referência para Línguas 
(da sigla em inglês, CEFR) e está totalmente 
alinhado ao CASAS, TOEFL®, WIDATM e 
outros exames de proficiência mundiais.

A DynEd já ajudou mais de 20 milhões de 
pessoas a aprenderem inglês em mais de 75 
países ao redor do mundo.

Os cursos da DynEd receberam mais de 45 prêmios, tornando-se o programa 
disponível para a língua inglesa mais premiado no mercado. Para maiores infor-
mações, visite www.dyned.com. 

Seleção de Programas
da DynEd
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Equador - Ministério da Educação, 
alinhamento de níveis de fluência, 1.200 

professores de inglês
Chile - Cer�ficado e aprovado
pelo Ministério da Educação

França - Reconnu d'intérêt pédagogique 
aprovado pelo Ministério da Educação

China - Ministério da Educação, 
Centros Nacionais de Tecnologia da 
Educação (10 províncias)

Turquia - Ministério da Educação –
+ de 50.000 escolas para alunos de 
ensino fundamental e médio 

Malásia - Ministério da Educação - 
40.000 professores de matemá�ca e 
ciências

Costa Rica - - Ministério da Educação - 
Fase I: 26 escolas primárias rurais

Oman - Cer�ficado e aprovado como 
so�ware educacional (courseware) 
complementar pelo Ministério da 
Educação

Colômbia - Servicio Nacional Educa�vo de 
Aprendizaje, Testes de Proficiência com 

1,2 milhões de alunos/ano

EUA - Maior número de escolas e distritos 
escolares: Texas, Illinois, California, 

Florida, Arizona, Oklahoma

Tailândia, 200.000 Alunos desde o ensino 
infan�l ao médio em mais de 1.000 escolas 
públicas



www.dyned.com

A DynEd oferece resultados 
previsíveis para cada aluno.

A DynEd oferece suporte con�nuo para 
o�mizar a implementação das suas 
soluções, incluindo Suporte Técnico e 
Acadêmico, análise detalhada dos 
resultados e feedback constante sobre 
as formas de melhorar a experiência de 
aprendizagem do aluno.

Integrado a um sistema de Big Data 
em sua essência, as plataformas da 
DynEd registram e analisam todas as 
interações que o aluno tem com o 
so�ware educacional em tempo real, 
de tal modo que nem um único 
minuto de dados de estudo seja 
desperdiçado! Isso permite que o 
progresso do aluno seja o�mizado aos 
níveis individuais de ap�dão.

Com uma abordagem para a aprendiza-
gem de idiomas firmemente susten-
tada nos campos da neurociência e 
psicologia cogni�va, o so�ware educa-
cional da DynEd adapta-se ao nível de 
ap�dão de cada aluno. Os alunos 
recebem uma experiência única de 
aprendizagem diferente de qualquer 
outro programa.

Os administradores do programa podem 
monitorar o progresso do aluno, classe, 
professor, escola, bairro, cidade, região, 
país, e em nível mundial graças ao 
Pacote Analí�co único e abrangente da 
DynEd. Os administradores podem 
facilmente acessar os históricos de 
estudo, as pontuações e indicadores de 
teste, resumir a eficácia do estudo e 
muito mais.

Com a DynEd, você obtém uma solução 
totalmente abrangente. Isso inclui testes 
iniciais de nível para garan�r que cada 
aluno inicie o estudo no seu nível atual de 
ap�dão, um conjunto completo de 
cursos que abrangem todos os níveis do 
CEFR, um sistema de avaliações de 
domínio do idioma e um programa de 
Cer�ficação Internacional da DynEd.

É comprovado que o sistema de aprendizagem de inglês 
DynEd é extremamente mais rápido do que outros – até 
50% mais rápido para o alcance da fluência.
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Ao combinar o estudo com o so�ware 
educacional com aulas presenciais, os 
alunos e professores podem se focar nos 
resultados! O modelo misto de apren-
dizagem da DynEd oferece as ferramen-
tas necessárias para manter uma sala de 
aula inver�da, onde os professores 
atuam como facilitadores e os alunos 
pra�cam e personalizam o idioma de 
uma forma que leva a fluência.

04 Modelo Híbrido 
de Aprendizagem

Com uma plataforma móvel completamente habilitada, os alunos da DynEd podem estudar, avaliar 
o seu progresso, interagir com seus amigos e aprender mais sobre o sistema de aprendizagem em 
seus disposi�vos móveis. Os pais também podem acessar os registros de estudo através de seus 
telefones ficando totalmente a par do progresso dos seus filhos.
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Fluência em inglês na 
metade do tempo

Reconhecimento Hierárquico Recursivo (RHR)
Esta abordagem revolucionária da aprendizagem do idioma repercute com a forma como o cérebro humano 
evoluiu para procurar, reconhecer e empregar padrões de linguagem de formas previsíveis. A aprendizagem 
prossegue de um modo recursivo, empregando a estrutura da memória hierárquica do cérebro de um modo 
que a abordagem linear não consegue.

Gerenciamento & Avaliação dos Registros
Especificamente criado para a aprendizagem de idiomas, o Gerenciador de Registros premiado da DynEd 
rastreia, analisa e faz recomendações que melhoram bastante o processo de aprendizagem de idiomas. Os 
professores e administradores podem efe�va e con�nuamente monitorar as a�vidades e relatórios do aluno.

Tecnologia Adaptável Shuffler
A tecnologia Shuffler patenteada da DynEd monitora con�nuamente o progresso dos alunos e ajusta dinami-
camente o conteúdo de acordo com o respec�vo desempenho. Com o DynEd Shuffler, os professores podem 
ter certeza de que seus alunos não vão ficar entediados ou frustrados conforme se envolverem no processo 
de aprendizagem.

Reconhecimento de voz
Os cursos básicos da DynEd para os níveis 6 a adulto incluem a tecnologia de Reconhecimento de voz. 
Esses exercícios mo�vadores e altamente eficazes es�mulam os alunos a fazerem o trabalho de repe�ção 
necessário para desenvolver a proficiência oral da língua.

Ferramentas de teste
Os Testes de Nível com tecnologia assis�da da DynEd avaliam os níveis de ap�dão dos alunos, indicando-os 
para o nível que é adequado a eles. Os professores avaliam o progresso do aluno e medem o avanço em 
direção à Cer�ficação da DynEd, u�lizando os exames de avaliação de domínio do idioma da DynEd. O teste 
avançado oral da DynEd avalia a fluência oral.

Tutor inteligente
O tutor inteligente da DynEd oferece aos alunos em tempo real, feedback qualita�vo que con�nuamente os 
auxilia a maximizar o resultado do seu tempo de estudo com a DynEd.

A plataforma da DynEd inclui caracterís�cas técnicas avança-
das que foram desenvolvidas e comprovadas durante os 
úl�mos 30 anos em todo o mundo.



Soluções da DynEd
O sistema da DynEd monitora constantemente o 
progresso de cada aluno e ajusta o conteúdo, 
garan�ndo o máximo de resultados. Nossas 
soluções completas oferecem materiais de apoio 
aos professores e para sala de aula, incluindo 
treinamento, guias para os professores, livros de 
exercícios e relatórios.

info@dyned.com

Seus alunos vão gostar de aprender com 
a DynEd! Nos cursos DynEd Kids', um 
elenco animado de personagens orienta 
o processo de aprendizagem, e uma série 
de lições eficazes constroem as habili-
dades da língua inglesa necessárias para 
o sucesso na escola. A sequência de 
aprendizagem segue o caminho natural 
da aprendizagem: ouvir, falar, ler e
escrever. Nosso conteúdo cuidadosa-
mente sequenciado é apresentado de 
forma dinâmica para cada aluno, sendo 
assim eles permanecem envolvidos 
conforme aprendem naturalmente o 
inglês.

Os alunos universitários recebem a 
instrução extensiva ESL que precisam 
para se envolverem nas suas carreiras 
escolhidas, reduzindo seu tempo de 
aprendizagem pela metade. E com a 
DynEd Analytics, diretores de 
programa de todo o mundo podem 
imediatamente avaliar a eficácia do 
seu programa de Inglês, de ponta a 
ponta - para uma classe, um ou mais 
câmpus, e até mesmo em nível 
nacional ou internacional. As universi-
dades em todo o mundo estão cada 
vez mais reconhecendo os Cer�ficados 
da DynEd, com base nos níveis do 
CEFR, como um padrão para proficiên-
cia na língua inglesa.

Inglês de Negócios

Com o so�ware educacional adequado 
à idade para os alunos do ensino 
médio, a DynEd prepara os alunos para 
terem sucesso em um ambiente de 
aprendizagem de inglês acadêmico. 
Com foco no conteúdo da disciplina 
escolar e das situações da linguagem 
em sala de aula, os alunos desen-
volvem as competências de inglês que 
precisam para se saírem bem nas 
disciplinas como Matemá�ca, Ciências 
e História. À medida que progridem em 
direção a seus obje�vos de cer�ficação, 
eles também desenvolvem a fluência 
necessária para passarem pelos 
exames de admissão para faculdade 
como TOEFL®.

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior

Com a DynEd você pode desenvolver a fluência na língua inglesa que a sua equipe precisa para compe�r em 
todo o mundo e comunicar-se de forma eficaz dentro de sua organização. Sua equipe estará pronta para lidar 
com as transações comerciais e de suporte ao cliente mais rápido do que antes, reduzindo seu tempo para a 
fluência em até 50%. Os cursos premiados da DynEd de Inglês para Aviação e Inglês para Hotelaria oferecem 
soluções específicas à indústria capacitando as equipes onde elas mais precisam – no atendimento.



Certificação Internacional
O programa de cer�ficação da DynEd oferece aos alunos uma 
vantagem única. Nossos níveis de ap�dão do Cer�ficado estão 
totalmente alinhados com o Quadro Europeu Comum de Referên-
cia para Línguas (CEFR). Uma vez que as nossas ferramentas de 
avaliação foram desenvolvidas a par�r de uma ampla experiência 
e feedback, os alunos podem demonstrar os níveis de ap�dão 
estabelecidos em seu Cer�ficado da DynEd com total confiança.

A DynEd oferece aos professores todas as ferramentas 
necessárias para o ensino do inglês de forma eficaz e para cer�fi-
cação do progresso dos alunos. Nosso Sistema Analí�co especial-
izado permite que os professores e administradores iden�fiquem 
facilmente os alunos que atenderam aos critérios de cer�ficação 
para cada nível.

Medindo o Progresso ao longo do 
tempo
Diferentemente da maior parte dos programas de cer�ficação, a 
precisão dos nossos cer�ficados não se baseia em um único teste. 
A cer�ficação da DynEd mede o progresso e domínio ao longo do 
tempo, incluindo o desenvolvimento da capacidade de ouvir e 
falar. 

Para a�ngir um nível de cer�ficação, os alunos devem passar um 
tempo estudando o so�ware educacional, passar pelos testes de 
avaliação de domínio do idioma e testes de proficiência e de nível 
de saída do programa da DynEd.

Estejam os alunos indo para a universidade, se candidatando 
para um emprego, empenhando-se para uma promoção ou 
somente querendo melhorar suas habilidades em inglês, o 
domínio do idioma Inglês é facilmente comprovado através do 
Programa de Cer�ficação de Inglês da DynEd.

Certificação de Inglês para
os alunos de hoje

Isso torna os cer�ficados da DynEd muito mais 
confiáveis do que outros sistemas de testes. Além disso, 
cada cer�ficado é emi�do com um código único de 
iden�ficação que permi�rá que os empregadores e 
educadores confirmem a legi�midade do cer�ficado de 
cada aluno. A DynEd oferece cer�ficação de A1 a C2 na 
escala do CEFR.



Aplicativos com conteúdo
inteligente para todos os
seus dispositivos móveis
A DynEd oferece aos alunos de inglês em todo o mundo muitas 
oportunidades de aperfeiçoar seus conhecimentos. Escolha um ou 
todos os nossos aplica�vos móveis e baixe hoje mesmo na sua loja 
de aplica�vos.

Plataforma baseada na Web
Visite nossa plataforma baseada na web em mobile.dyned.com para mais informações sobre
como você pode complementar seus estudos de inglês com a solução móvel que melhor se
adapta às suas necessidades de aprendizagem.

DynEd Pro
Com o DynEd Pro, os alunos têm acesso 
à uma série completa da DynEd de 
cursos premiados, agora disponível 
para a maioria dos disposi�vos móveis.

Projetado para trabalhar com o nosso 
modelo híbrido de aprendizagem, nossos 
cursos permi�rão que você combine o 
estudo com tecnologia assis�da com a 
aula ao vivo de um professor ou instru-
tor cer�ficado.

Produtividade da DynEd
Esse novo aplica�vo permite a você 
desbloquear mais conteúdo de apren-
dizagem de Inglês conforme ganha 
pontos.

Junte-se à rede global da DynEd e veja 
como seus conhecimentos em inglês 
se comparam com outros alunos em 
todo o mundo, ou convide seus 
amigos para visualizarem seu ranking 
pessoal via Facebook.

O MyDynEd App é a sua porta para 
tudo dentro da DynEd! Verifique o 
progresso do aluno rumo às metas de 
cer�ficação, baixe guias de estudo ou 
outros materiais da DynEd, acesse 
seus aplica�vos da DynEd de um local 
central, e muito mais.

O MyDynEd torna o uso da DynEd 
mais fácil do que nunca e conecta 
você às escolas e a uma comunidade 
de mais de 13 milhões de alunos em 
todo o mundo.

DynEd Plus

info@dyned.com
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