
Agora, com a última versão do nosso aplicativo móvel para iOS e Android, você poderá 
acessar suas lições de inglês offline – ideal para quando você quer estudar no metrô ou no 
avião! 

Graças a esse novo recurso, você terá flexibilidade para escolher quais lições quer baixar e 
salvar para acesso offline ou para quando souber que terá conectividade limitada à internet. 
Assim, você poderá salvar lições dos seus cursos obrigatórios ou escolher lições da seção de 
Prática. Assim que você se conectar à internet novamente, todos os seus dados e progresso 
serão atualizados para garantir que seu tempo de estudo seja contabilizado. 
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Acesso Offline

Como baixar uma lição de uma unidade

Como baixar uma lição da seção de Prática
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As lições de unidades podem ser baixadas de duas formas. Sempre que você começar uma 
lição enquanto tiver conexão à internet, ela será baixada automaticamente. Também é pos-
sível baixar lições sem começá-las conforme explicado abaixo. 
 
Na tela da unidade, agora você verá um ícone de Download: 

Você também pode escolher lições para baixar da seção de Prática conforme explicado 
abaixo.

Quando estiver online, clique no ícone de Download. 

Enquanto o download é feito, você verá o ícone de Download em andamento. 

Quando o download terminar, você verá o ícone   que indica que a lição foi 
baixada no dispositivo e está disponível para acesso offline.

Enquanto estiver online, acesse a seção de Prática.

Ao lado de todas as lições, você verá o ícone de Download. 

Basta tocar no ícone em qualquer lição que você quiser baixar.

Enquanto o download é feito, você verá o ícone de Download em andamento. 

Quando o download terminar, você verá o ícone   que indica que a lição foi 
baixada no dispositivo e está disponível para acesso offline. 
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Como acessar lições offline

É fácil acessar as lições baixadas quando seu dispositivo estiver offline!

Na tela da unidade, todas as lições disponíveis terão o ícone de Lição baixada.

Para acessar as lições offline da seção de Prática.

Se aparecer alguma lição sem esse ícone, significa 
que ela não está disponível offline. Se você tentar 
começar uma lição que não estiver baixada, rece-
berá a mensagem de erro abaixo. 

Assim que você se conectar à internet novamente, todo o seu progresso, seus dados de 
atividades e seu tempo de estudo serão sincronizados automaticamente com a 
plataforma Voxy.

Acesse a seção de Prática para ver todas as suas Lições baixadas. Basta rolar para baixo 
até aparecer a aba Downloads. 

OBSERVAÇÃO: Você pode baixar quantas lições quiser, desde que haja espaço suficiente no 
dispositivo.  

Acesse a seção de Prática.

Somente a aba Downloads será exibida

Toque na lição que você quiser começar.
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Como remover lições baixadas do seu dispositivo

As lições baixadas podem ser removidas do seu dispositivo de forma automática ou manual. 
Como cada lição baixada ocupará espaço de armazenamento, é recomendável que elas 
sejam removidas para liberar a memória do dispositivo.

As lições baixadas serão removidas automaticamente nestes casos:

Quando você fizer logout do aplicativo no dispositivo.

Após você completar a lição offline pelo menos uma vez.
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Você pode baixar lições novamente com facilidade a qualquer momento.

Para remover manualmente uma lição baixada:

Toque no ícone de Lição baixada para remover uma lição do dispositivo.
 
No lugar do ícone de  Lição baixada  
aparecerá o ícone de Download.


