
Guia do

Portal Edify
Alunos



Aqui você vai conhecer a ferramenta 

que vai te acompanhar em toda a 

sua trajetória com o Edify!

Neste guia trazemos informações, vídeos e passo a passo 

de como você acessa a plataforma.



Funcionalidades
Alunos



Login

Se você esquecer sua senha, você pode restaurá-la através da indicação do login cadastrado.

Acesse aqui o 

Portal Edify!

Acesse http://portal.edifyeducation.com.br/ no seu navegador e insira seu 

usuário e senha.
• Seu login será seu e-mail utilizado para as atividades da escola e/ou o seu número Edify, 

disponibilizado pela sua escola.

• Sua senha de primeiro acesso é 123456.

https://portal.edifyeducation.com.br/login


Página inicial

Para saber mais 

sobre o FAQ e o 

Canal de 

Atendimento, 

acesse aqui nosso 

vídeo tutorial!

No menu superior você pode acessar nosso canal de atendimento, FAQ (perguntas frequentes) e as 

notificações do seu perfil.

https://www.youtube.com/watch?v=fP8STdmgE5Y&list=PL64eH7Z-WgDVuQJdM-FJ63sdlsUyemsjE&index=4&t=10s


E-Practice

Manual de acesso

ao Portal Edify

Já no painel de performance, o aluno tem 

acesso as atividades que já completou e os 

pontos adquiridos por ele.
Para saber mais 

sobre o E-Practice, 

acesse aqui nosso 

vídeo tutorial!

A partir do botão do E-practice na página inicial, você acessa nossa plataforma de exercícios digitais. 

Você vai encontrar diversos exercícios de gramática, pronúncia, leitura e vocabulário para aprimorar o 

conhecimento da língua. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtRzG3Bg4Fk&list=PL64eH7Z-WgDVuQJdM-FJ63sdlsUyemsjE&index=5


E-Practice

Manual de acesso

ao Portal Edify

• Activity Bank: atividades de diferentes temas, 

organizadas por habilidades a serem 

desenvolvidas na língua.

• Routes: atividades extras interativas que facilitam 

a prática de diferentes aspectos do idioma, de 

acordo com o material utilizado em sala de aula.

• Audios: reprodução dos áudios utilizados pelo 

professor em sala de aula por material.

• Guides: Material de apoio ao aluno, contendo um 

guia gramatical, um guia para produção textual e 

um guia de pronúncia. 
Para saber mais 

sobre o E-Practice, 

acesse aqui nosso 

vídeo tutorial!

A partir do botão do E-practice na página inicial, você acessa nossa plataforma de exercícios digitais. 

Você vai encontrar diversos exercícios de gramática, pronúncia, leitura e vocabulário para aprimorar o 

conhecimento da língua. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtRzG3Bg4Fk&list=PL64eH7Z-WgDVuQJdM-FJ63sdlsUyemsjE&index=5


Notas e Report Cards
Aqui você pode visualizar todas as avaliações de desempenho cadastradas pelos seus professores 

para você! Os report cards podem ou não ter notas atreladas.

Você pode visualizar ou gerar um PDF para 

imprimir seu report card.

Para saber mais 

sobre report cards, 

acesse aqui nosso 

vídeo tutorial!

https://www.youtube.com/watch?v=4ltdz9DEz7g&list=PL64eH7Z-WgDVuQJdM-FJ63sdlsUyemsjE&index=8


Dúvidas?
Entre em contato através dos nossos 

canais de atendimento:

atendimento@edifyeducation.com.br

(21) 3090-4122




