
A Prática de Pronúncia dirigida da Voxy utiliza tecnologia avançada de reconhecimento de fala 
para corrigir erros em níveis silábicos em tempo real. 

Você pode praticar a pronúncia de todas as palavras que aprendeu, que podem ser 
encontradas em seu Word Bank. A tecnologia da Voxy analisa sua pronúncia e oferece 
feedback detalhado sobre as partes da palavra que você está pronunciando mal, comparando 
seu áudio com a gravação de um falante nativo de inglês.

Guia de Prática de Pronúncia
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Prática de Pronúncia

Acessando a Prática de Pronúncia:

Filtrando palavras para a Prática de Pronúncia:
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Com a Prática de Pronúncia da Voxy, você pode selecionar as palavras que deseja praticar, 
criando uma experiência de prática completamente personalizada. Para começar:

Comece acessando Prática > Word Bank.

No Word Bank, você verá uma opção chamada  Prática de Pronúncia. Clique no botão 
para iniciar a atividade.

Acesse a seção Prática > Word Bank.

Utilizando o filtro,  selecione as palavras que deseja praticar por nível de conhecimento 
e/ou categoria. 

Depois de selecionar os filtros aplicados, clique na opção Prática de Pronúncia.

Você será direcionado a uma página com instruções. Leia as instrução com atenção.

Clique em Começar para iniciar a atividade.
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Praticando sua pronúncia:

Analisando o feedback de sua Prática de Pronúncia

Com a atividade aberta, você pode usar as setas para navegar entre as palavras. Quando 
achar a palavra que deseja praticar:

OBSERVAÇÃO: Todas as notas de Speaking (Conversação) serão enviadas para o nosso 
sistema e entrarão no cálculo de sua média geral para a competência de produção oral. 

Clique no ícone do alto-falante ao lado da palavra para ouvir um áudio da pronúncia
 em inglês   

Você pode reproduzir a gravação quantas vezes desejar. 

Quando estiver pronto para gravar a palavra ou a frase, clique no ícone para gravação. 

Diga a palavra em alto e bom som. Depois, clique para terminar a gravação. 

Você verá uma indicação de que sua pronúncia está sendo analisada por nossa 
tecnologia avançada de reconhecimento de voz. 

Depois que o sistema terminar a avaliação da amostra, você receberá sua nota e um 
feedback. 

O feedback oferecerá correções em nível silábico, destacando as sílabas que você pronun-
ciou bem e que pronunciou mal.



Com base em sua nota, você poderá repetir a pronúncia da palavra quantas vezes desejar. 

Recomendamos que você escute a gravação do falante nativo de inglês algumas vezes 
e, depois, compare-a com o seu áudio clicando no ícone de reprodução ao lado de sua 
gravação. 
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Quando estiver pronto para repetir a palavra, basta clicar no botão de gravação 
para iniciar uma nova gravação.

Quando terminar, a tecnologia analisará sua amostra mais uma vez e oferecerá um novo 
feedback. 

Perguntas frequentes

Q:    Estou recebendo a mensagem  ‘Ops! Algo deu errado. Tente gravar de novo.’
A:    Essa mensagem significa que houve um problema ao enviar sua gravação para cor-
reção. Basta pressionar o ícone de gravação outra vez ou avançar para a próxima palavra. 

Q:    Parece que estou recebendo um feedback errado para minha gravação.  
A:    Como a tecnologia não é perfeita, isso às vezes pode acontecer. Se achar que está 
gravando as palavras corretamente, verifique seu microfone e certifique-se de que está em um 
ambiente sem ruídos. O microfone capta todos os sons. Por isso, outros ruídos podem interferir 
e interromper seu feedback.  

Q:   A atividade de produção oral não está funcionando no Internet Explorer.  
A:    Infelizmente a atividade de produção oral ainda não foi otimizada para funcionar no 
Internet Explorer. Tente abrir a plataforma utilizando o Safari, o Chrome ou outro navegador. 


