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Uma abordagem baseada no cérebro

Reconhecimento Hierárquico Recursivo

Aprendizagem Mesclada

Totalmente interativo

Escopo e Sequência

A Língua é uma Habilidade

Os programas premiados da DynEd são 
baseados em:

Existem diferenças significativas entre abordagens tradicionais, 
com base em textos e a abordagem icônica baseada na 
compreensão auditiva, que é o âmago do modelo de 
Reconhecimento Hierárquico Recursivo (RHR) da DynEd.  As 
soluções da DynEd comprovam a qualidade de seus programas 
em todo o mundo e estão na vanguarda da transformação do 
ensino de língua estrangeira. 

Desenvolvido pelo fundador da DynEd, Lance Knowles, esta 
abordagem inovadora de aprendizagem de idiomas vai ao 
encontro de como o cérebro humano evoluiu na busca, 
reconhecimento e utilização de padrões linguísticos.  Esse modo 
recursivo de aprendizado utiliza a estrutura de memória 
hierárquica do cérebro de uma maneira que um modelo linear 
não consegue.

Aprender uma língua, assim como aprender a tocar um 
instrumento musical, exige prática. A prática eficaz leva à 
automaticidade linguística. Essa é a prática que a DynEd oferece 
e monitora.

O modelo de aprendizagem mesclada da DynEd combina a 
instrução em sala de aula ou tutorial com a prática individual,  via 
computador. Relatórios de Estudo detalhados auxiliam os 
professores a seguir o progresso de cada um de seus alunos. 
Atividades de extensão ajudam os professores a personalizar o 
material de estudo de seus alunos, bem como planejar suas aulas.

Nos cursos da DynEd, a apresentação da língua se utiliza da 
estrutura de memória hierárquica do cérebro. Nenhum outro 
provedor de cursos para aprendizagem de idioma desenvolveu esta 
abordagem ímpar de seqüenciamento de conceitos. Para mais 
informações, por favor, leia os artigos publicados sobre a teoria de 
aprendizagem, segundo a pedagogia DynEd, disponíveis no site: 
http://www.dyned.com/DynEdTheory.

Ao contrário dos cursos baseados em livros didáticos, os cursos da 
DynEd engajam os alunos em atividades dinâmicas que se ajustam 
ao desempenho e preferências individuais. Tarefas de 
compreensão e prática empregam uma variedade de estratégias de 
aprendizagem, incluindo a gravação de voz e reprodução, o 
reconhecimento de voz, e exercícios de construção de frases. Um 
foco inicial em habilidades auditivas e orais desenvolve um rápido 
processamento de linguagem e habilidades de reconhecimento de 
padrões necessários para a fluência oral, bem como leitura e escrita 
mais eficientes. O conteúdo do idioma é cuidadosamente 
sequenciado e apresentado; sempre apoiado em pistas visuais e 
contextuais, que transmitem um significado, sem a necessidade de 
tradução ou de texto. Ao longo do processo de aprendizagem, os 
alunos vão construindo, sistematicamente, sobre o conhecimento 
que detêm, guiados pelo Sistema de tutoria "inteligente" da DynEd.

Extensa experiência em sala de aula
As mais recentes pesquisas sobre aprendizagem de idiomas
Dados e análises acumulados ao longo de 30 anos

Memória de Longo 
Prazo

Memória Ativa

Visual Auditiva Conceitual
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Ivani Padovan 
 Coordenadora Pedagógica 

EMEB Marli Bazetto (Valinhos)

“Para as crianças, essa tecnologia que eles não tinham o contato foi muito lúdico, principalmente com 
os 6ºs anos , que é o primeiro momento deles com o inglês e saindo um pouco da rotina do livro eles 
puderam também em parceria com o tablet vivenciar o inglês de outra forma”.
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Inglês Infantil

Let’s Go DynEd Kids 

Características:

First English

Características:

Contém:

O programa mais premiado da DynEd - Let's Go -  fornece uma 
maravilhosa introdução ao Inglês para crianças de 4-10 anos de 
idade.

Sam e Ginger, dois gatos brincalhões, preparam os alunos para 
usar o Inglês na sala de aula e nas brincadeiras.  Eles ensinam 
músicas e rimas, interações sociais, diálogos, vocabulário, 
gramática, fluência, exercícios de escuta, o alfabeto e iniciar a 
leitura através do conhecimento fonêmico e fonético.

Desenvolvido para fazer o link entre Let's Go e English for  
Success, DynEd Kids ganhou dois prêmios importantes. 

Seu elenco charmoso de personagens prepara crianças de 7-10 
anos para o Inglês acadêmico. Usando a linguagem sequencial 
avançada da DynEd  e uma grande variedade de tópicos, diálo-
gos e exercícios interativos, o DynEd Kids constrói proficiência 
nas 4 áreas de habilidades, para promover o domínio e a fluên-
cia do idioma.

 Canções e Música de Carolyn Graham

 240 lições

Jogos de vocabulário, gramática, 

sensibilização fonêmica, fonética e prática da língua.

12 testes de domínio

Teste de Nivelamento Infantil

Manual do Professor 16 unidades - 64 lições

Variedade de lições, exercícios e jogos coordenados

Conteúdo adaptado ao desempenho dos alunos

Sequenciamento de Habilidades: escutar, falar, ler e 

escrever

Manual do Professor com atividades de sala de aula 

e folhas de tarefas

Testes de Nivelamento e Domínio

O First English é um curso premiado que ajuda os alunos iniciantes a compreender, praticar, interiorizar e construir as estruturas 

básicas de Inglês. Seu uso inovador de recursos visuais e de exercícios de compreensão envolve o aluno de uma maneira que aborda-

gens textuais não conseguem. Seu sequenciamento criterioso motiva os alunos, capacitando-os a iniciar o uso do Inglês.

Escopo e Sequência que ajudam sistematicamente na inicialização

Conteúdo adaptado ao desempenho dos alunos

Habilidades: escutar, falar, ler e escrever

Lições de diálogo, vocabulário, gramática e fonética

Testes de Nivelamento e de Domínio

Manual do Professor com atividades de sala de aula 

e tarefas

Glossário e telas de ajuda



Curso premiado, elaborado com assuntos acadêmicos e cenários da vida 

escolar. É indicado, especialmente, para alunos que precisam usar o Inglês 

na escola, desde o Ensino Fundamental à universidade.

O curso English for Success utiliza o conhecimento prévio dos alunos nos 

assuntos acadêmicos, tais como: Matemática, Ciências, História e Geografia 

para construir um vocabulário e linguagem chaves em ambiente escolar.  

Ele também ensina a linguagem de apresentações em sala de aula, 

explicações, a formular perguntas, lições de casa e testes. Seus temas 

envolventes e a combinação do Inglês acadêmico com diálogos da vida 

escolar fornecem o conteúdo necessário para que os alunos atinjam um 

nível alto e intermediário de Inglês. Cada unidade tem 5 tipos de lição: 

Aquecimento, Vida Escolar, Disciplinas Escolares, Extensão Linguística, Fala 

e Vocabulário.

Assuntos e situações escolares

Escopo e Sequência que sistematicamente 

desenvolvem conceitos chave da língua
Conteúdo adaptado ao desempenho dos 
alunos
Exercícios de Reconhecimento e Gravação 
de Voz
Testes de Nivelamento e de Domínio
Manual do Professor com atividades de 
sala de aula e folhas de tarefas.

Inglês Acadêmico

English for Success

Contém:

Reading for Success

20 unidades
Manual do Professor com atividades 
de sala de aula e 
Atividades de Extensão 

Contém: 

Com a prática, os alunos 
desenvolvem:

 Leitura da idéia principal e de detalhes 
importantes
Compreensão  do vocabulário no contexto
Reconhecimento da gramática e grupos 
de palavras contextualizadas
Fluência em  leitura
Reconhecimento e decodificação 
rápida de palavras
Compreensão  do significado através 
de  pistas contextualizadas
Leitura oral e pronúncia
Habilidade de utilizar definições 
do dicionário

O mais recente Curso de Leitura da DynEd foi elaborado para desenvolver 

habilidades de leitura acadêmica e vocabulário para  alunos a partir de 11 anos de 

idade, que já possuam  fluência oral básica. Totalmente alinhado ao conteúdo do 

English for Success, Reading for Success desafia os alunos ao longo do curso. 

Habilidades de Leitura e aglutinação de palavras são reforçadas através de áudio e 

exercícios de reconhecimento de fala que ajudam os alunos a desenvolver 

habilidades de leitura oral. Reading for Success também envolve e motiva os 

alunos através de lições baseadas em jogos, incluindo exercícios cronometrados, 

que levam à rápida decodificação do texto.



Manual do Professor

Sugestões para sala de aula

Atividades de sala de aula e folhas de tarefas

Testes de Nivelamento e de Domínio

Inglês Geral 

 New Dynamic English

Com prática frequente, os alunos desenvolvem: 

Pronúncia e fluência oral
Compreensão auditiva e de leitura
Estruturas de frases e eficaz sequenciamento de ideias
Habilidades de apresentação oral e sumarização
Habilidade de expressar ideias abstratas e
de relacionamento

Contém: 

O New Dynamic English é um curso geral de Inglês para jovens 

adultos e adultos que desenvolve conceitos e competências 

linguísticas estruturais necessárias para fluência do idioma. Este 

curso foca numa linguagem que é imediatamente útil e prepara os 

alunos para incorporar, continuamente, novo vocabulário e frases 

a suas próprias bases linguísticas. Recentemente atualizado, o 

New Dynamic English segue um conteúdo cuidadosamente 

concebido, que ajuda os alunos a adquirir o Inglês como uma 

habilidade que possam usar com confiança na universidade e em 

suas profissões. Oferece, também, mais de 200 horas de estudo e 

prática.

Uma rica variedade de exercícios e atividades linguísticas - 

incluindo muita prática oral através das atividades de 

Reconhecimento de Voz da DynEd - torna o uso deste premiado 

curso envolvente, eficiente e eficaz.

A DynEd obtém excelência ajudando 
seus alunos a: 

Reduzir significativamente o tempo de aprendizagem
 Ter bom desempenho em testes internacionais 
padronizados
Sucesso em escolas e universidades que ensinam 
neste idioma
Atender aos requisitos linguísticos necessários no 
mercado de trabalho, bem como aos exames de 
ingresso em universidades.

"Os benefícios obtidos com o uso dos produtos DynEd superam, em muito, o tempo e esforço gastos 
em formação de professores e treinamento de alunos no uso correto dos programas. 
O sucesso do nosso programa de aprendizagem em Inglês é, em grande parte, devido ao nosso 
compromisso de integrar a tecnologia com aulas presenciais ministradas por professores, criando 
um método de aprendizagem poderoso e eficiente. "

Jorge Neiman
Program Director

Universidad Tecnológica Nacional
Buenos Aires, Argentina



Desenvolvido em colaboração com a CCTV, Dialogue utiliza entrevistas televisionadas com especialistas internacionais 
em temas de interesse atual, focadas na compreensão oral e na prática de vocabulário. Este conteúdo avançado e 
baseado em mundo real é adequado para alunos de nível avançado, que se preparam para palestras em universidades, 
grupos de discussão, participação em conferências ou discussões de negócios em Inglês.

Advanced Listening é um curso baseado em estratégia para alunos avançados. Ele desenvolve, especificamente, habilidades 

avançadas de compreensão auditiva e de apontamentos para aqueles que buscam sucesso nas áreas acadêmicas e profissionais.

Os segmentos de vídeo de palestras reais ministradas por professores-líderes da Universidade de Stanford propiciam um ambiente 

acadêmico autêntico para o aluno

Vocabulário e expressões idiomáticas
Compreensão auditiva
Estruturação de frases e eficaz sequenciamento de ideias
Habilidades de apresentação oral e de sumarização
Habilidades de expressar ideias abstratas e de relacionamentos
Consciência multicultural e perspectivas

Advanced Listening

Dialogue

Foco Auditivo  

Com a prática, os alunos desenvolvem:

Melhora a habilidade de fazer apontamentos
Ajuda os alunos a identificar e descobrir as ideias principais 
Expressões idiomáticas e vocabulário
Aumenta as estratégias de compreensão oral e revisão gramatical
Apresenta modelos autênticos de falantes nativos do Inglês acadêmico
Maximiza o desempenho do aluno na sala de aula

Genes e Terapia Gênica
A Economia Chinesa
A Geologia dos Vulcões
Princípios de Psiquiatria Infantil
As Mulheres e a Reforma Social

Benefícios: 

Nove tópicos de palestras, incluindo:

www.tec3000learning.com



Functioning in Business é um curso de inglês em vídeo, que prepara os 
alunos para lidar com uma gama de situações de negócios e culturais.

Além das habilidades de compreensão e produção oral, ele se concentra em 
vocabulário de negócios e, também, em funções linguísticas importantes, 
tais como: solicitações, recusas, sugestões, confirmações e esclarecimentos.

Dynamic Business English

Functioning in Business

Inglês para Negócios

English by the Numbers
O Dynamic Business English é um curso que contém 6 partes e 
desenvolve as habilidades de fluência oral necessárias para 
apresentações, entrevistas, reuniões e a troca precisa de 
informações. Está focado em grandes temas, considerados 
universais no mundo dos negócios e na vida profissional, 
incluindo histórias de funcionários e empresas, descrições de 
cargos, áreas de responsabilidade, comparação de produtos, 
tomada de decisões e previsões.

O English by the Numbers prepara os alunos para compreender 
e fazer apresentações orais que envolvem números, gráficos e 
tabelas, com ampla variedade de áreas temáticas. Os alunos 
ampliam seu vocabulário e aprendem a usá-lo, bem como a 
formular perguntas sobre números, relações numéricas e 
operações, probabilidades e a linguagem quantitativa de 
gráficos e tabelas.

Este curso é indicado como suplemento para o New Dynamic 
English e o Dynamic Business English.



Test Mountain

The Lost SecretClear Speech Works

Cursos Complementares 

Fale em Inglês com mais clareza e confiança com o Clear Speech 
Works. Este programa premiado é baseado em estratégias de 
ensino comprovadas e técnicas desenvolvidas por professores 
de patologia do discurso da Boston’s  Northeastern University.

Clear Speech Works enfatiza contrastes de fonemas chave e 
contém mais de 5.000 exemplos de palavras, frases e 
vocabulário profissional para praticar e gravar.  Tutoriais de 
multimídia oferecem dicas e conselhos de pronúncia e imagens 
faciais mostram como produzir corretamente os sons.

Este curso em vídeo, gravado pela BBC, foi desenvolvido em 
torno de um drama de mistério envolvente e protagonizado 
por atores britânicos.  The Lost Secret inclui atividades de 
escuta e de fala excepcionalmente motivadoras que enfatizam 
o reconhecimento e gravação de voz.

Dramatizações ajudam os alunos a prever a sequência de uma 
conversa, utilizar frases elaboradas e a melhorar a fluência 
oral.

Test Mountain é um curso de preparação para testes, destinado aos alunos que já têm uma base sólida em Inglês 
e, também, pode ser usado paralelamente a outros cursos DynEd. Os alunos desenvolvem estratégias de 
execução de testes, enquanto melhoram suas habilidades de compreensão oral, vocabulário, gramática e leitura 
em nível avançado.

www.tec3000learning.com



Hospitality English

Aviation English Solutions

Cursos Vocacionais

Este curso da DynEd destinado à aviação reduz o tempo necessário para que pilotos, controladores de tráfego aéreo,  tripulação de 

cabine, estagiários e outros profissionais da aviação melhorarem o seu nível de Inglês para o ICAO e padrões in-company, 

independentemente de sua língua nativa. Habilmente projetado por profissionais de Aviação e da língua inglesa, desenvolve a 

automaticidade que seus alunos mais precisam.

Hospitality English é um premiado curso complementar de Inglês focado em conceitos de comunicação e vocabulário, direcionado à 

hotelaria e às indústrias de turismo. Prepara alunos para funções diversas, desde recepcionista a gerente de vendas.  De nível 

pré-intermediário, foi desenvolvido para ser usado em paralelo a outros cursos DynEd, como:   New Dynamic English e Functioning in 

Business.

Benefícios: 
Textos com base em cenários autênticos de aviação 
Exercícios de Escuta e de Fala
Exercícios de Reconhecimento e Gravação de Voz 
Vocabulário específico para aviação
Vídeos e Estudos de Casos
Variedade de Sotaques
Ferramentas para avaliar o progresso, tendo em vista o ICAO e os 

padrões de proficiência em Inglês de empresas
Soluções de treinamento customizadas com opções de aulas à 

distância e presencias

 Contém: 

6 unidades, cada uma com um foco diferente de trabalho 
Exercícios de Escuta e Fala para cada unidade
Reconhecimento e gravação de voz 
Exercícios de vocabulário para a unidade de serviço de 

limpeza
Variedade de Sotaques 
Glossário e Menus de ajuda
Testes de Nivelamento e Domínio



Seus alunos podem acelerar o aprendizado de inglês estudando com a DynEd em seus 
dispositivos móveis.  

DynEd®Pro traz o conjunto completo de material didático da DynEd para os celulares, 
tornando o estudo mais fácil do que nunca.

DynEd®Plus fornece aos alunos aplicativos que complementam DynEd Pro, oferecendo 
prática adicional para melhor desenvolver suas habilidades em Inglês.

A nova linha de Produtividade da DynEd traz a você o MyDynEd App,  que exibe os estudos 
gravados no Pro e Plus Apps  e dá acesso aos alunos ao DynEd Media para melhorar a sua 
eficácia no estudo.

O Study Path Manager fornece, automaticamente, um 
caminho de estudo para cada aluno. Inicialmente, é 
baseado no Teste de Nivelamento e, posteriormente, no 
progresso através das lições, incluindo os resultados dos 
Testes de Domínio. Ele também fornece feedback sobre 
as lições que ainda precisam ser concluídas antes que o 
aluno passe para níveis mais elevados.

O Relatório de Classificação da DynEd permite aos 
professores atribuir uma classificação à classe, com base na 
escolha das variáveis DynEd e estabelecer  metas realistas 
para medir o desempenho dos alunos. No “Records 
Manager”, os professores primeiro estabelecem metas para 
um determinado período de tempo - um ano de aula, por 
exemplo - e, a qualquer momento, eles podem acessar, 
imediatamente, relatórios de classificação para verificar o 
progresso do aluno. Isso lhes permite produzir um único 
relatório de classificação para cada aluno, com o clique de 
um botão. As médias DynEd são calculadas  pelo Records 
Manager e podem ser combinadas com outras estratégias de 
classificação existentes.

Esta ferramenta é a primeira da indústria para monitorar 
o quão efetivamente os alunos estudam. Study Scores 
proporcionam aos alunos e professores orientações para 
direcionar, melhorar e avaliar seus estudos. Isto leva a um 
melhor desempenho e alto nível de motivação. 

Relatórios e Ferramentas para Dispositivos Móveis

DynEd Reports
Grading Report

Intelligent Tutor

Study Path Manager 

Aprendizagem Inteligente através de Dispositivos Móveis

0.5 PT

1.0 PT

new units automatically unlock 
as students master unit contentsFE Unit 4 

FE Unit 5 

EFS Unit 2 

EFS Unit 3 

EFS Unit 4

Mastery Test

Mastery Test

EFS Unit 1 

Mastery Test



  O premiado Records Manager da DynEd 

acompanha e controla as atividades de estudo 

das salas de aula e dos alunos individualmente.

O sistema avalia com que eficácia os alunos usam seu 

tempo de estudo e fornecem informações completas 

sobre suas atividades, incluindo os resultados dos testes 

e caminhos de aprendizagem. O Intelligent Tutor é um 

instrumento de vanguarda no mercado na melhoria da 

qualidade e eficiência de estudo do aluno. Seu feedback 

influencia na maneira como os alunos estudam.  

Registros detalhados de estudo podem ser impressos ou 

copiados em planilhas ou bancos de dados para análise e 

investigação posteriores.

Os Testes de Nivelamento Geral e Kids são adaptados 

para computador. De extensão variável, determinam o 

ponto de início de estudo adequado ao nível de 

conhecimento do aluno, dentro dos cursos DynEd.  Eles 

provêem uma rápida e confiável referência dos níveis 

de linguagem do aluno e, correlacionam-se bem com 

outros testes padrão.

Usando o estado de arte do reconhecimento de voz e 

dos exercícios de repetição de frases, o Speaking Test 

da Dyned mede rápida e automaticamente a 

proficiência oral do aluno, sem a necessidade de se 

utilizar avaliadores nativos de alto custo.

Os Testes de Domínio da DynEd apresentados em 

intervalos regulares ao longo dos cursos, são testes de 

desempenho desenvolvidos para confirmar o domínio 

dos conteúdos de cada curso.  Também auxiliam os 

professores a gerenciar o progresso de seus alunos nos 

níveis mais avançados.

Avaliação DynEd

DynEd Testing

Placement Tests

Speaking Test

Mastery Tests

DynEd’s Records  
Manager

www.tec3000learning.com



DynEd Pro Student Certification

Certificação Internacional de Inglês

 Otimização do Estudo

Medindo o Progresso

O programa de certificação da DynEd oferece aos seus alunos 

uma vantagem única. Os níveis de habilidade dos nossos 

Certificados são totalmente alinhados com o Common 

European Framework of Language Reference (CEFR), como 

indicado pela AWEMAP. * 

Graças ao desenvolvimento das nossas ferramentas de 

avaliação, a partir de uma vasta experiência e feedback, os 

estudantes que alcançam níveis de certificação DynEd 

podem dominar com confiança e superar as habilidades 

estabelecidas pelos padrões internacionais.

Os níveis de certificação da DynEd funcionam em paralelo ao 

seu Sistema de Classificação. Isso incentiva os alunos a 

estudar de forma mais inteligente, conseguindo maiores 

ganhos em relação a automaticidade do idioma, em menos 

tempo. Esses ganhos se tornam aparentes não apenas na 

sala de aula, mas também na confiança que seus alunos têm 

em apresentar, em Inglês, matérias acadêmicas, tais como: 

matemática, ciência e história.

Diferentemente da maioria dos programas de certificação, a 

precisão dos nossos certificados não se baseia num teste 

único. A Certificação DynEd mede o desempenho e o 

progresso ao longo do tempo, incluindo o desenvolvimento 

das habilidades de escutar e falar.
*Testes de avaliação validado por AWEMAP: the 
Worldwide English LET EFL ESL EALLEP ESOL, Assessment 
Scales and Tests Mapping Project.

“O programa DynEd foi o melhor programa implantado em nossa escola, pois além de ser um programa 
muito legal, as monitoras em sala de aula nos ajudam e esclarecem nossas dúvidas a todo instante. Estou 
gostando muito de aprender uma língua diferente do português. A gente consegue desenvolver bastante 
nosso aprendizado pelo software Dyned.”

Gislane da Silva dos Santos 
ColégioMarli Bazetto 

15 anos 

www.tec3000learning.com
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Desenvolvimento Profissional 

Teaching English: A Brain-based Approach é um curso de 

formação profissional para professores de Inglês que desejam 

introduzir essa tecnologia em suas salas de aula. 

A abordagem da DynEd para a aprendizagem de línguas é 

construída em torno de uma teoria de aprendizagem 

neurocientífica e cognitiva chamada  Recursive Hierarchical 

Recognition, ou RHR.  Os princípios subjacentes a esta teoria 

diferenciam substancialmente os cursos DynEd de outros 

programas de aprendizagem de idiomas por tecnologia 

assistida (TALL), que podem ou não envolver os professores ou 

dar suporte em sala de aula. Leia mais no nosso website: 

http://www.dyned.com/DunEdTheory.

Além de introduzir a teoria de aprendizagem RHR, este curso 

permite:

Este curso também é adequado para programas de treinamento 

de novos professores, visando o uso da tecnologia na 

aprendizagem de idiomas, e / ou explorar uma inovadora 

abordagem cognitiva neurocientífica, que é cada vez mais 

utilizada.

“Baseada na minha experiência como professora e formadora de professores, acredito que a 
teoria de aprendizagem RHR é muito útil para os professores Meu único arrependimento é que 
eu não conhecia essa teoria há muitos anos. Eu a recomendo muito como uma real vantagem no 
ensino de idiomas. "

Vera Semenova
Methodologist

Teacher Trainer Institute
Sakha Republic, Russian Federation

Formação de Professores 

Curso Teacher Training 

Formação Profissional de Professores 

Um elemento integrado ao sucesso da DynEd em todo o mundo é o nosso compromisso de fornecer, continuamente, suporte 
aos nossos professores. Para os novos programas, nós fornecemos no local, treinamento presencial para professores e 
administradores de programa sobre a teoria única da DynEd, baseada na neurociência da aprendizagem de idiomas. Também, 
ajudamos a otimizar o uso do nosso material didático e do Records Manager. Estas oficinas são baseadas em tarefas e 
envolvem extensas atividades práticas. Assim que os professores iniciam o uso do material didático, as equipes de apoio 
acadêmico estão prontas para fornecer orientação, esclarecimento e aconselhamento.

Professores da Russian Federation utilizando o curso de Formação 
de Professores da DynEd

 Lições por computador

 Planos de aula para atividades em sala de aula

 Desenvolvimento de proficiência linguística

 Prática da língua para os professores 



A DynEd fornece materiais de aprendizagem e suporte 
necessário às instituições de educação e de formação, com a 
mais alta qualidade e baixo custo, para alunos de qualquer 
idade ou nível de proficiência.

O pioneiro design instrucional feito pelo fundador da DynEd, 
Lance Knowles, é um avanço significativo sobre a abordagem 
de ensino tradicional baseada em livros, principalmente em 
níveis mais baixos de proficiência. A abordagem multimodal e 
icônica da DynEd está alinhada aos resultados das pesquisas 
neurocientíficas e se apoia em extensa experiência do mundo 
real. 

A DynEd se especializa em Inglês acadêmico e empresarial. 
Nossos modelos linguísticos e atividades práticas variadas 
mantêm os alunos envolvidos em tópicos interessantes, num 
ótimo nível, com seqüenciamento cuidadoso e atividades que 
requerem as diversas habilidades. As atividades coordenadas 
de sala de aula e o uso apropriado de tecnologias como o 
reconhecimento de voz promovem o aprendizado, tornando-o 

Mais de 45 prêmios e honrarias nacionais e internacionais, incluindo:

Technology and Learning:  Award of Excellence, Multiple Winner
EDDIE Awards: Best Software:  Early Elementary ESL, Junior High School 
and High School

Approved by Ministries of Education: China, Turkey, Malaysia, and others
ASTD E-learning Institute:  Certified

Sobre a DynEd  

Internacionalmente Reconhecido

DynEd International, Inc.

mais gratificante e agradável. O progresso é visível e 
mensurável.

Nossa Missão 

Otimizar resultados  mensuráveis de aprendizagem de Inglês 
combinando a tecnologia de hoje com a sala de aula do 
amanhã.

www.tec3000learning.com
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