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 O que é o Duolingo?

O Duolingo é a maior plataforma online de aprendizado de idiomas do mundo. 

Utilizamos ciência e técnicas de aprendizagem para fazer o aprendizado mais 

divertido e eficaz, e oferecemos isso totalmente de graça. Os nossos aplicativos foram 

reconhecidos como Aplicativo do Ano para iPhone em 2013 pela Apple, e O Melhor 

dos Melhores da Google Play em 2013 e 2014.

Foi criado pelo pioneiro de “crowdsourcing” Luis Von Ahn, PhD, e Severin Hacker, 

PhD. Com mais de 100 milhões de alunos, o Duolingo se transformou de forma 

orgânica na maneira mais popular de aprender um idioma online em apenas alguns 

anos.

Em um estudo independente realizado por professores da Universidade da Cidade de 

Nova York (CUNY, em inglês), e da Universidade da Carolina do Sul, comprovou que 

34 horas utilizando o Duolingo equivale a um semestre de aulas de idiomas no nível 

universitário.

Agora a maior plataforma online de aprendizado de línguas está desenvolvendo 

ferramentas especialmente para professores. O Duolingo para Escolas continua 

evoluindo rapidamente, baseado em testes e feedback de professores, 

administradores, especialistas em aprendizado, pais, e alunos — e continuamos 

criando mais novidades exclusivas feitas especialmente para cativar e entusiasmar.

Este guia é uma introdução ao Duolingo e ao Duolingo para Escolas. Por favor visite o 

nosso site para mais informações: schools.duolingo.com.

Bons estudos!
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Como funciona o Duolingo?

O Duolingo transforma o aprendizado de idiomas em um jogo para que seja mais 

divertido e eficaz. Os alunos podem aprender línguas de forma gratuita enquanto 

ganham pontos por responder corretamente, apostar corrida contra o relógio, e 

avançar de nível. As nossas aulas são curtinhas e personalizadas, e ajudam alunos a 

reter o conteúdo aprendido. Um estudo independente mostrou que 34 horas de 

Duolingo é comparável a um semestre de aulas do idioma no nível universitário*.

Árvore de unidades

Cada idioma tem uma 

“árvore” de unidades que 

mapeia o curso. Você 

começa aprendendo o 

básico e conforme você 

avança as unidades, as frases 

ficam mais complexas.

Ritmo personalizado

À medida que você avança 

pela árvore, você desbloqueia 

as unidades seguintes. Você 

não conseguirá avançar até ir 

bem e completar as lições 

anteriores. O objetivo é 

passar de aula em aula na 

árvore (e dominar um idioma, 

claro!).

*Vesselinov, R. and Grego, J. (2012) Duolingo E�ectiveness Study. City University of New York, USA.

Accesse http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf para visualizar o documento.

4



Mantendo o pique dos alunos

A motivação é um fator essencial para o aprendizado. O Duolingo tem várias 

funções criadas para manter o interesse dos alunos. Todo mundo é diferente e nós 

podemos ajudar. Dê uma olhada em algumas vantagens que você verá no Duolingo:

Ouro

Reforce seu conhecimento e 

mantenha uma árvore dourada

Lingots

Ganhe jóias virtuais para 

“gastar” em brindes legais

Troféu

A satisfação de alcançar uma 

meta desse tamanho

Apoio

Lembrete automático com 

professor para lembrar os alunos

Ranking

Uma competição amistosa 

com companheiros de curso

Nota de fluência

Usa dados da aula para medir 

o aprendizado de idiomas

Pontos

Ganhe XP ao concluir lições e 

avançar no curso

Ofensiva

Conta quantos dias seguidos 

você pratica

Atalhos

Testes rápidos de colocação 

posicionam no lugar certo
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Aprender e ensinar

Em apenas alguns anos, o Duolingo cresceu e se transformou na plataforma mais 

popular para aprender idiomas. Pedagogos, pais e alunos já usavam o aplicativo e site 

em casa e nas salas o aprendizado de idiomas ficar ainda mais divertido e eficaz. Nós 

percebemos isso e decidimos começar a adaptar o Duolingo à sala de aula, e foi 

assim que nasceu o Duolingo para Escolas.
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Ideias fáceis para a sala de aula

Se você tem alunos que se comportaram bem, ou caso você precisar de 

uma atividade rápida para alunos que gostam de terminar primeiro.

Que tal uma corrida contra o relógio? Ou uma competição amigável 

entre equipes? Brincar é importante para aprender, e ótima motivação!

Se você tem um aluno ou uma turma inteira com dificuldades específicas, 

como por exemplo verbos, que tal focar em uma unidade específica?

Use aqueles 5 minutos que são desperdiçados quando os alunos estão 

entrando na sala para aquecer o idioma.

Se os seus alunos têm acesso à internet fora da escola e adoram uma tela 

iluminada, que tal enviar um pouquinho de Duolingo como dever?

Nem todos tem acesso à internet em casa. Por que não premiar quem 

optar por usar o Duolingo voluntariamente quando tiver oportunidade?

Ajude os alunos a guardar tudo que aprenderam quando for hora de sair 

de férias. Por exemplo, que tal um programa de férias para ver quem volta 

com mais pontos? Até uma simples meta pode fazer milagres!

OFEREÇA DUOLINGO DE “SOBREMESA”

USE COMO UM JOGO

USE COMO FERRAMENTA DE REFORÇO

USE PARA AQUECER

ENVIE COMO LIÇÃO DE CASA

PONTOS POSITIVOS

FÉRIAS E FERIADOS
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Aproveitando o Duolingo ao máximo

Quando você junta a especialidade, carinho, presença e atenção de um educador 

com a experiência de aprendizado de idiomas portátil e científica do Duolingo, você 

recebe uma combinação poderosa que impulsionará as habilidades de qualquer 

aluno. Aproveite tudo que o Duolingo tem a oferecer. Entre numa comunidade de 

professores e compartilhe ideias e histórias. 

Medindo o progresso dos alunos

Analise dedicação e conquistas do seu jeito! O Duolingo mostra dados como pontos 

recebidos, tarefas completadas, progresso do curso e dias de ofensiva. Tudo que você tem 

que fazer é escolher o que prefere usar para medir o aprendizado.

Como você usa o Duolingo? Compartilhe a sua ideia!

Envie seu email para teachers@duolingo.com

Converse com colegas

Temos um Fórum de Educadores (inglês) 

onde você pode compartilhar ideias com 

outros pais, administradores e 

professores. Acesse o fórum clicando em 

“Conversa” na barra superior do site.

Crie tarefas para a turma

Depois de montar sua classe no 

schools.duolingo.com, crie tarefas e 

acompanhe quem está as completando e 

quem precisa de um empurrãozinho. 

Tarefas podem ser de unidades ou pontos.
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1. Visite o website schools.duolingo.com e clique em “Início”.

2. Você verá um painel vazio. Clique em “Criar turma.”

3. Escreva o nome da sua primeira turma e escolha o idioma que estão estudando.

4. Você verá um retângulo com o nome que acabou de criar. Clique nele.

Guias rápidos

Se você quer ser inovador na sua escola, comunidade ou cidade—por que não 

começar imediatamente? É só fazer uma conta e pronto! É fácil e não custa nem um 

tostão. Use estes guias, ou acesse schools.duolingo.com/help para mais ajuda.

Criar uma turma

1. Selecione “Convidar alunos” para gerar um link de convite para a sua turma.

2. Alunos começarão a aparecer na sua turma quando aceitarem o seu convite.

3. Os alunos devem clicar no link enviado pelo instrutor, que deve estar no email deles. 

4. Eles verão uma notificação ao fazer login e devem clicar no botão “Continuar”.

5. Parabéns! Agora estão todos prontos para começar a aprender.

6. Para editar as opções, eles podem clicar em “Configurações” ao lado da foto.

7. Agora basta os alunos selecionarem Compartilhe seu progresso para fazer mudanças.

Adicionar alunos à sua turma

Quer mais ajuda? Vire a página para ver versões ilustradas destas instruções.
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Criar uma turma

Ao acessar o site e clicar em “Início”, você 

verá um pequeno quadro te pedindo para 

criar uma conta. Digite seu nome completo 

e escolha uma conta de email para onde 

podemos usar para enviar senhas esquecidas 

e resumos semanais (opcionais). Lembre-se 

que seus alunos poderão ver o endereço de 

email que você usar. Você pode modificar 

essa informação mais tarde se quiser. 

Escolha uma senha e clique em “Criar conta 

no Duolingo”.

Se você já tem uma conta no Duolingo, você pode clicar em “Entrar” em vez de “Início”.

Visite o website schools.duolingo.com e clique em “Início”.

GUIA ILUSTRADO

01

Você verá um painel vazio. Clique em “Criar turma.”02
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Clique em “Criar turma”

Escreva o nome da sua primeira turma e escolha o idioma que estão estudando.03

04

Todas suas turmas aparecem aqui, cada quadrado mostrará as fotos dos alunos daquela turma.

Você verá um retângulo com o nome que acabou de criar. Clique nele.
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Copie o link e compartilhe com todos seus alunos. Se você tiver uma lista de emails de alunos, 

copie a lista, clique em “Enviar convites para alunos” e cole-os. Quando eles clicarem no link, eles 

serão levados à uma página onde podem criar uma conta Duolingo. Se eles já tiverem uma conta, 

eles não precisarão criar outra. Assim que fizerem login, eles terão que te dar permissão para você 

os acompanhar. Eles não aparecerão na sua turma até então.

Os seus alunos irão surgir assim que criarem 

uma conta e te derem permissão para 

segui-los. Para criar uma conta, eles precisam 

ter um endereço de email.

Adicionar alunos à sua turma
GUIA ILUSTRADO

Selecione “Convidar alunos” para gerar um link de convite para a sua turma.01

Alunos começarão a aparecer na sua turma quando aceitarem o seu convite.02
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Eles serão levados ao site www.duolingo.com—o aluno terá que seguir as instruções e criar uma 

conta Duolingo. É rápido e fácil—tudo que precisam é de um endereço de email. Se eles já tiverem 

uma conta no Duolingo, devem selecionar “Entrar” no canto superior direito para acessar a conta.

Se eles selecionarem “Depois”, 

eles não entrarão na turma para 

qual eles foram convidados. Isto 

poderá ser modificado mais tarde, 

o aluno pode simplesmente clicar 

de novo no link. Na tela onde 

você vê todas as turmas, clique na 

pequena engrenagem (      ) do 

retângulo da turma para fazer 

alterações.       

Os alunos devem clicar no link enviado pelo instrutor, que deve estar no email deles. 03

Eles verão uma notificação ao fazer login e devem clicar no botão “Continuar”.04
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Você pode pedir para que façam um teste para descobrir o lugar certo para começar.

Parabéns! Agora estão todos prontos para começar a aprender.05

Para editar as opções, eles podem clicar em “Configurações” ao lado da foto.06
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Instrutores podem usar configurações de privacidade para 

controlar o acesso de alunos à ferramentas sociais e exposição 

a certas palavras. A gente já falou que é 100% gratuito?

Aqui, alunos podem:

1. Ver quem está acompanhando seu progresso.

2. Sair de uma turma e parar de compartilhar com aquele observador (ao clicar em “Remover”). 

3. Entrar na turma de alguém ao digitar o email deles sob “Entrar numa turma”.

4. Adicionar outro pai ou instrutor; ou entrar em mais turmas.

5. Convidar um professor particular ou os pais para receber emails com notificações por email, 

mesmo se eles não tiverem uma conta no Duolingo.

Bom ensino!

Agora basta os alunos selecionarem Compartilhe seu progresso para fazer mudanças.07
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