
 

 
 
 
Caros Pais/Responsáveis, 
 
O programa bilíngue Educate oferece aos alunos adotantes, além de todo o material impresso, o acesso ao 

MyON, uma plataforma de leitura gamificada, que se adapta às preferências e habilidades de leitura do 

aluno. Abaixo enviamos um breve tutorial sobre como utilizar a plataforma. 
 
 

 

1. PRIMEIRO ACESSO AO MYON Acesse https://www.myon.com/school/escolamultipla. Preencha o 

usuário (Username) e a senha (Password) informados pela coordenação da escola. Clique em Sign In. 

2. Escolha o idioma (Language) clicando no quadrado correspondente (English) e indique os temas de 

preferência do aluno. Caso não queira indicar preferências, basta deixar as indicações padrão e modificar 

em outro momento. As categorias são: Gêneros, Quadrinhos, Ciências, Linguagem, Estudos Sociais, 

Matemática, Animais, Hobbies & Como fazer, Esportes e Veículos, Arrepiante, Sobre Mim. Selecione o 

grau de preferência para o aluno e clique no botão Save.  
 
 

 

3. USANDO MYON O aluno pode escolher uma das recomendações ou procurar um livro. Para procurar, 

basta clicar em Library, na barra azul no topo da página. Ali, pode buscar livros entre os recomendados 

(Recommended); navegar entre as categorias (Browse); escolher um dos livros que já tenha colocado 

em sua lista de favoritos (myList) ou pesquisar novos títulos (Search). Importante: a plataforma classifica 

os livros de acordo com as séries do ensino regular nos EUA (ou seja, alunos nativos), o que pode 

representar uma diferença de fluência e amplitude léxica no caso do aluno brasileiro; por isso o filtro 

Lexile é o mais indicado. 
 
 

 

4. LET’S READ! O aluno pode acessar o MyON via desktop, laptop, tablet ou mesmo no smartphone. 

5. Ao clicar sobre uma palavra, abre-se o Dicionário. Abaixo da definição, a opção Settings permite alterar 

a velocidade de leitura do reader (Audio Speed). 

6. A cada nova leitura, a Home é atualizada para motivar ainda mais o aluno, que  

poderá visualizar seu progresso de leitura (Lexile progress), seus temas preferidos 

(Interests), quanto tem lido (Activity), suas anotações (Journal), alterar seu Avatar 

e visualizar seu relatório (Profile). 

7. Saiba mais em http://youtu.be/tH379UK-EoQ 

 
Esperamos que seu filho aproveite todos os recursos oferecidos pela plataforma de 

leitura MyON e que a experiência de aprendizagem completa proporcionada por nosso 

programa garanta uma formação bilíngue sem fronteiras!  

 
Equipe Educate 

0800 772 1040 | www.educate.global  

https://www.myon.com/school/escolamultipla
http://youtu.be/tH379UK-EoQ
http://www.educate.global/

