
DynEd Mobile



Faça o download do aplicativo MyDynEd gratuitamente e aproveite todos os 
benefícios que as nossas soluções móveis têm para oferecer.

MyDynEd está disponível para download na Loja de Aplicativos e no Google Play

 DynEd Productivity

Faça o nosso Teste de
“Avaliação” do DynEd Plus

Siga os sites sociais da
DynEd ao redor do mundo

Acesse todos os
aplicativos DynEd

Acesse e compartilhe
sua “Mídia” DynEd

Obtenha as “Notícias” da 
DynEd ao redor do mundo

Sua porta para tudo
dentro da DynEd!

Acompanhe seu Progresso
em direção aos objetivos
de certificação

Encontre uma escola 
DynEd Pro perto de você

Encontre seus “Registros” 
de estudo da DynEd em um 
só lugar



Cursos DynEd disponíveis em seus dispositivos smart!

O DynEd Pro traz o conjunto completo do software educacional da DynEd para 
dispositivos móveis, tornando o estudo com a DynEd mais fácil do que nunca!

DynEd Pro

Faça o download do DynEd Pro na Loja de Aplicativos,
Google Play e Windows 8 Pro no site www.dyned.com

Aprendizagem baseada no Objetivo  

Projetados para trabalhar com o nosso modelo de 
aprendizagem misto, nossos cursos permitirão que 
você combine o estudo com tecnologia assistida com a 
aula ao vivo de um professor ou instrutor certificado 
e nossas novas opções de menu baseadas no 
objetivo orientam suas sessões de estudo para 
ajudá-lo a alcançar seus objetivos de Certificação.
 
O DynEd Pro é para alunos da DynEd 
registrados com um de nossos muitos 
parceiros escolares

Se você ainda não for um aluno DynEd Pro, 
visite nosso site pelo celular e nós o 
ajudaremos a encontrar uma escola em 
sua região que o apresentará a estrada 
que leva à fluência no inglês.



Ganhe pontos enquanto desbloqueia mais conteúdo de 
aprendizagem de Inglês!
Use o Aplicativo DynEd Plus para autoaprendizagem ou como conteúdo adicional 
para qualquer curso de inglês – especialmente o conjunto DynEd Pro do software 
educacional. Quanto mais pontos você conseguir, mais conteúdo interessante será 
fornecido, direto em seu smartphone ou tablet.

Veja como seus conhecimentos em inglês se comparam com outros alunos nos 
rankings globais DynEd; ou divirta-se competindo pela pontuação mais alta com 
seus amigos do Facebook, tudo isso enquanto melhora sua fluência do inglês!

DynEd Plus: GE1-6 está disponível para download na Loja de Aplicativos iOS, Google Play.

Avance pelos 
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Consulte as 
Dicas de Estudo 

para tirar o 
máximo 

proveito das 
suas lições

DynEd Plus

Faça uma 
competição com 
seus amigos no 
Facebook

Veja como você se compara com 
outros alunos globais de inglês



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

Em mobile.dyned.com, você também pode:

Faça o Teste de “Avaliação” DynEd Plus

Acompanhe seu progresso em “Meus Registros”

“Encontre uma Escola” perto de você

Verifique seu perfil DynEd... e muito mais!

Inicie sua jornada ao idioma inglês hoje mesmo!
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DynEd International, Inc.  
1350 Bayshore Highway,  Suite 850

Burlingame, CA 94010 USA 
 +1-650-375-7011
info@dyned.com

Google Play is a trademarke of Google, Inc., App Store is a registered trademark of Apple, Inc. 
Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. 


