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Este guia irá ajudá-lo a dominar os conceitos de aprendizagem no Neo Study App para que você possa 
maximizar seu aprendizado e manter suas metas de fluência como objetivo principal. 

Familiarize-se com os botões do Neo Study App:

 

Estabelecer pelo menos  6,000 pontos por semana; isso deve levar cerca de 3 horas de tempo total de estudo.

Evite estudar mais de  30-40 minutos de cada vez, mas tente estudar pelo menos um pouco por dia. 

Depois de clicar em Repetir três vezes, o botão Texto fica ativo. 
Clique no botão Texto para ver a frase escrita.

Com o neo, seu sucesso está garantido!

Pressione e segure para gravar sua voz.

Pressione para neo repetir a palavra ou frase Este botão aparece quando o neo reproduz sua voz.

Pressione para ouvir ou reproduzir sua gravação.
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Ao fazer login pela primeira vez no aplicativo, 
você verá o neo Study App tela inicial. Esta tela 
fornece informações importantes sobre onde 
você está em relação aos seus objetivos de 
estudo:

Sua meta atual de nível CEFR ( certificado da 
comunidade européia )

Informa se MyLessons está ativo ou inativo

Mostra o total de pontos de estudo que você 
ganhou e quantos você precisa para 
completar sua meta CEFR.

O número de sessões de Coaching ao vivo 
que você concluiu dentre as cinco necessárias 
para a Certificação.

Você pode clicar em STUDY NOW depois de 
revisar suas informações de meta.

neoStudy Tela inicial

8 : 3 0

Total de pontos 
acumulados

Pressione 
para começar 

a estudar 

Meta atual 
do nível de 

certificação 
CEFR

O ícone do coração 
indica quando o 
MyLessons está 
ativo ou inativo

Se o neo Live 
estiver ativo, 
seus pontos de 
treinamento 
aparecerão aqui
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ep 3St
ep

O método de aprendizado em 5 etapas do neo ajuda você a aproveitar ao máximo o que cada lição tem a oferecer. 
Cada uma das 5 etapas é descrita neste guia, juntamente com recomendações de estudo que o ajudarão em cada 
etapa.

Método de Aprendizagem em 5 Passos

2St
ep 4St
ep

5St
ep

Visualizar

Repetir

Registro

Falar

Análise
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Visualizar

Veja o quanto você pode entender na 
primeira vez que ouvir.

Responda a pergunta corretamente 
para ganhar pontos.

Tente responder à pergunta 
novamente se cometer um erro. Você 
recebe alguns pontos se responder a 
uma pergunta corretamente na 
segunda vez.

Etapa 1: 
visualizar

Answer Question Screen

Ouvir Responder as perguntas

Obtenha uma visão geral da lição: 
8 : 3 0

1St
ep
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Use o botão Repetir para ouvir as 
frases quantas vezes você precisar 
para entender cada frase.

Depois de usar o botão Repetir duas 
vezes, o botão Texto ficará ativo. 
Você pode clicar no botão Texto para 
ver o texto escrito.

Responda as perguntas corretamente 
para ganhar pontos. Se você acertar 
menos de 80% das questões, o neo 
irá sugerir que você estude a lição 
novamente.

Repetir2St
ep

Melhore sua compreensão auditiva.

Botão de
repetição

Botão 
inativo

Step 2
Repetir

Botão de
texto ativo

What is your name?
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Antes de gravar, pratique dizendo cada 
frase primeiro.

Quando você puder dizer a frase 
claramente, pressione e segure o botão 
de gravação e diga a frase em voz alta.

O neo reproduzirá sua gravação para que 
você possa comparar sua pronúncia com 
a do falante nativo.

Se você quiser ouvir sua gravação 
novamente, clique no botão Reproduzir.

Gravar3St
ep

Melhore sua pronúncia

Botão
Gravar

Botão de
repetição

Botão 
de texto

Step 3
Gravar

Botão de 
reprodução
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1

Certifique-se de estar em um local silencioso 
antes de iniciar os exercícios de 
Reconhecimento de Fala.

Antes de gravar, pratique dizendo cada frase.

Quando você puder dizer a frase suavemente, 
mantenha pressionado o botão 
Reconhecimento de Fala para gravar a frase.

Falar4St
ep

A Tecnologia de Reconhecimento de Fala do neo 
guiará sua pronúncia.

Botão de
repetição

Botão de
reconhecimento 

de fala

Passo 4
Falar
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Para cada frase, o neo lhe dará três oportunidades 
para reconhecer sua fala. O neo exibirá o texto 
codificado por cores depois que você soltar o 
botão Reconhecimento de Fala. Em seguida, ele 
fornecerá feedback usando cores para mostrar 
quais palavras foram reconhecidas:

Verde se o reconhecimento for excelente

Preto se o reconhecimento for satisfatório

Vermelho se não for reconhecido

Se sua fala for reconhecida, o neo comparará 
automaticamente sua gravação com a do falante 
nativo e concederá pontos com base em sua 
precisão

4St
ep

Excelente 
reconhecimento 
de palavras

Reconhecimento 
de palavras 
satisfatório

Não 
reconhecido

Compreendendo o feedback de 
reconhecimento de fala
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Se a maior parte da sua frase for reconhecida 
na primeira tentativa, você receberá 10 pontos, 
mesmo que nem todas as palavras sejam 
verdes.

Se todas as palavras estiverem verdes na 
primeira tentativa, você receberá  20 pontos.

Você pode pressionar o botão Repetir a 
qualquer momento para tentar novamente.

Se sua fala não for reconhecida, o neo 
reproduzirá automaticamente a voz do modelo 
novamente e lhe dará outra oportunidade para 
que sua fala seja reconhecida. Após três 
tentativas não reconhecidas, o neo passará 
para o próximo ítem.

4St
ep

Entendendo os pontos de reconhecimento de fala

A maioria das orações 
reconhecidas na

primeira tentativa

Toda a frase
reconhecida na

primeira tentativa
 SR Video
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Certifique-se de estar em um lugar calmo 
antes de começar.

Continue praticando e gravando todas as 
frases até conseguir dizê-las facilmente.

Revisão5St
ep

Nesta etapa final, você deseja reforçar o que 
aprendeu nas etapas anteriores.

Botão de
repetição

Botão de
reconhecimento

de fala

Passo 5 – Revisão

10



MyLessons
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Esta tela aparecerá quando você terminar de 
estudar uma lição. Aqui estão algumas orientações 
a seguir: 

Se sua taxa de precisão for inferior a 80% em 
qualquer aula, ou inferior a 50% para aulas de 
reconhecimento de fala, você precisará repetir a 
lição antes de poder passar para a próxima 
lição.

Você também pode optar por repetir uma lição 
para prática adicional, mesmo se receber uma 
pontuação de aprovação na primeira tentativa.

Resumo da lição

Mensagem 
para repetir 
uma etapa 
da lição.

O botão
da próxima

lição está inativo

8 : 3 0

Pontos 
para seu 
próximo 
teste.

Ganhe pontos para sua
etapa de aula e vá para a 

próxima aula

8 : 3 0

Your comprehension 
is less than 80%.

 Please repeat this lesson.

Repita a
lição
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No final de cada etapa da lição (Visualizar, 
Repetir, Gravar, Falar, Revisar), você será 
solicitado a avaliar a lição.

Diga-nos se você achou que a etapa da lição 
que você concluiu não era uma favorita, 
apenas Ok, ou se você adorou.

Ou pule esta etapa clicando no x no canto 
superior direito.

Se você gostar de uma lição, você será 
solicitado a salvá-la para que possa estudar 
com ela mais tarde.

MyLessons

8 : 3 0

Selecione um 
ícone para aval-
iar a etapa da 

aula.

Feche a tela
se você não quiser

votar

8 : 3 0

neo pede que você 
salve os passos de 

lição que você 
ama.
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Quando você atingir 6.000 pontos de estudo, o 
coração no canto superior direito da tela inicial 
informará que o Mylessons está disponível para 
estudo por 72 horas.

Você pode armazenar até 12 lições.

Se você quiser salvar uma nova etapa da lição e 
MyLessons estiver cheio, o neo solicitará que 
você exclua as etapas da lição.

Você também pode excluí-los clicando em Editar.

Os exercícios da mesma etapa da lição 
aparecerão com a mesma imagem em miniatura. 
Você pode clicar no ícone 'i' para ver o título da 
etapa da lição.

MyLessons

8 : 3 0

O coração fica vermelho 
quando MyLessons está 

ativo

Economize até 12 
etapas da lição 

Clique no ícone 
“i” para ver o 
título da etapa 
da lição salva.

Clique em 
Editar para ex-
cluir as etapas 
da lição que 
você não deseja 
mais salvar.

8 : 3 0
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Personalized
Review Lessons
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A IA do neo irá ajudá-lo a se preparar para o seu Teste 
de Certificação revisando as lições com as quais você 
teve mais dificuldade.

Se você acredita que está pronto para fazer o 
teste, escolha o botão Teste de Certificação.

Se você preferir revisar as lições recomendadas 
pelo neo antes do teste, clique em Revisar lições. 

neo gera até 12 lições com as quais você teve mais 
problemas. 

Você pode revisar uma ou todas as lições. 

Click on
the i icon to 
view the title 
of the saved 
lesson step.

Review Lessons 
Pre Test Review 

8 : 3 0

neo gera até 12 
lições com as 

quais você teve 
mais problemas. 

8 : 3 0

Se você preferir revisar as 
lições recomendadas pelo 
neo antes do teste, clique 

em Revisar lições.
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Se você falhar no seu Teste de Certificação, a IA do 
neo gerará uma Revisão personalizada com lições das 
perguntas que você perdeu. 

Para começar com sua Revisão, clique em 
Revisar Lições. 

O neo gera 12 Lições de Revisão que você pode 
estudar na ordem que desejar. 

O neo registra quantas mais Lições de Revisão 
você precisa concluir antes da o Teste de 
Certificação é desbloqueado novamente.

Quando você completar todos os 12, estará pronto 
para fazer o teste novamente.

Review Lessons
Se você falhar no seu Teste de Certificação

8 : 3 0

O neo informará quantas Lições de 
Revisão bmore você precisa 

concluir antes da Certificação 
Teste desbloqueia novamente.

8 : 3 0

O neo informará que você não 
passou no Teste de Certificação 

e gerará uma Avaliação
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Boa sorte!


