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1. Antes de começar 

Bem-vindo ao Guia Inicial para Alunos do MyEnglishLab. Este guia explica como usar o MyEnglishLab. 

 

Antes de começar, faça um teste de ajuste do navegador para conferir se o computador está pronto para 

usar o MyEnglishLab. https://www.PearsonELTSupport.com/CheckMyComputer 

 Observação: O Mozilla Firefox ou o Google Chrome são os navegadores de preferência do MyEnglishLab. 

https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
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Do que você vai precisar: 

1. Um Código de Acesso de Aluno: Você precisa de um código de acesso para cadastrar-se e criar uma conta. Se não 

tiver um código de acesso do aluno, compre online ou entre em contato com o Representante de Vendas local da 

Pearson. 

2. Um endereço de e-mail: Esse endereço de e-mail receberá uma confirmação do cadastro e as notificações de 

atualização do sistema. 

3. ID de Curso do seu Instrutor: A ID de Curso é fornecida pelo seu instrutor. Se estiver trabalhando sozinho, você não 

precisa dessa informação. 

 

Pronto? Vamos começar!  

 

  

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
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2. Cadastro 

 
Para acessar o MyEnglishLab como aluno, crie uma conta. Para cadastrar-se, você precisa do código de acesso de aluno. Esta 
seção mostra como seguir o processo de cadastro. 

 Observação: Se você não tiver um código de acesso do aluno, compre online ou entre em contato com o Representante de Vendas 

local da Pearson. 

Para cadastrar seu código de acesso:  

1. Vá para www.MyEnglishLabHelp.com/Register 

2. Clique em Change Language (Alterar 

idioma) para selecionar o idioma de 

preferência. 

3. Insira seu Access Code (Código de Acesso) e 

clique em Next (Avançar). 

4. Confirme se você está se cadastrando no 

produto correto e clique em Next.  

 

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
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5. Você pode criar uma nova conta e se 

cadastrar se já tiver uma conta Pearson. 

A. Este é o seu primeiro cadastro? 

Clique em Create (Criar) para configurar 

uma nova conta Pearson. 

OU 

B. Já tem uma conta Pearson? 

Insira seu Nome de usuário e Senha e 

clique em Sign In (Cadastrar-se).  

6. Leia o Contrato de Licença. Clique em "I agree 

to the license agreement" (Concordo com o 

contrato de licença) e clique em Next 

(Avançar). 
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7. Insira seus Dados Pessoais (Endereço de 

email, Nome completo e Instituição). 

Observação: Você pode continuar o cadastro se a 

sua instituição não estiver listada. 

8. Insira os Dados da conta. 

A. O Nome de usuário deve ter ao menos 

seis caracteres. Recomendamos usar 

seu endereço de email, para que seja 

mais fácil lembrar o nome de usuário. 

B. A senha deve ter de 8 a 32 caracteres e 

pelo menos um número. 

 Observação: não use espaços em branco, 

seu nome, só números ou seu nome de 

usuário. 

9. Clique em Next (Avançar). 

10.Verifique seus dados e clique em Finish 

(Concluir). 

11.Clique em Go to your product (Ir para seu 

produto). Se não entrar automaticamente, 

insira seu nome e senha.  
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3. Participação no Curso do Professor 

O professor vai entregar sua ID de Curso. Nesta seção, aprenda como participar do curso de seu professor. Assim, o professor 

pode monitorar seu desempenho e você pode ver tarefas atribuídas pelo professor. 

Observação:  

● Se for estudar sozinho (autodidata), basta cadastrar-se e começar o trabalho. É possível participar de um curso com professor e 

transferir as suas notas de estudo prático. 

● As atividades orais e escritas concluídas em modo autodidata ou prática não receberão notas a menos que tenham sido atribuídas por 

um professor.  
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Para participar de um curso com professor:  

1. Acesse www.MyEnglishLabHelp.com/login 

2. Insira seu Nome de usuário e Senha. 

3. Clique na guia Settings (Configurações). 

4. Clique em Join a Course (Participar de um 

curso). 

5. Insira a ID de curso do seu professor. 

Observação: Exemplo de ID de curso: pprt-

vast-tr99-by94 

6. Se estiver trabalhando sozinho e 

participando do curso do seu professor, 

clique em Transfer previous practice 

scores (Transferir pontos de prática 

anteriores) para transferir suas notas para o 

professor. 

7. Clique em OK. 

 

4. Concluir tarefas 

 

Seu professor pode lhe atribuir tarefas. Esta seção mostra como concluir as tarefas. 

http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login
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 Observação: Depois que o seu professor cria uma tarefa, ela é exibida nas suas seções To Do List (Lista de tarefas), Calendar 

(Calendário) e Recent Activity (Atividades Recentes). As tarefas não podem ser abertas na seção Curso.  

Para concluir a tarefa: 

1. Clique na guia Home (Iniciar). 

2. Em To Do List (Lista de Tarefas), você 

verá a sua lista de tarefas.  

3. Clique em Open (Abrir) para abrir a 

tarefa. 

 

Ícones: 

●  (Teste atribuído) significa que o seu professor atribuiu um teste.  

●  (Atividade atribuída) significa que o seu professor atribuiu um teste. 

5. Confira suas Notas 

 

A maioria das atividades e tarefas recebem notas automáticas, que podem ser vistas imediatamento no Boletim. Mas algumas 

atividades só podem ser avaliadas por um professor, como as atividades Orais e Escritas. 



9 

Observação:  

● Tarefas avaliadas por professores não aparecem no Boletim enquanto não forem avaliadas por um professor. 

● As atividades orais e escritas concluídas no modo autodidata não receberão notas a menos que tenham sido atribuídas por um 

professor. 

Para conferir suas notas: 

1. Clique na guia Gradebook (Boletim). 

2. Selecione seu curso na lista suspensa 

Change course (Alterar curso). 

3. As notas aparecerão na guia Data 

(Dados). 

4. A disposição padrão do Boletim é 

Assignment and Tests (Tarefas e 

testes). Para exibir as notas das 

atividades práticas, selecione uma opção 

em Change view (Alterar vista). 
 

 

 

6. Tour 

 

PÁGINA INICIAL  
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A guia Home (Início) tem três subguias - To Do List (Lista de tarefas), Calendar (Calendário) e Recent Activity (Atividades 

Recentes). 

 

1. Cursos: Esta seção mostra os principais produtos ou cursos que você pode acessar. 

2. Exibir todos os cursos: Você pode ver todos os cursos ou produtos aqui. Arraste e solte os cursos se quiser reorganizá-

los. 

3. Lista de tarefas: A lista mostra as próximas atividades e eventos de calendário atribuídos.  
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4. Calendário: A guia Calendar (Calendário) apresenta eventos e atividades associados a todos os seus cursos em formato 

tradicional. 

5. Atividades Recentes: Em Atividades Recentes, veja eventos passados e tarefas que foram enviadas ou avaliadas. A 

guia também mostra alterações nos prazos ou nas tarefas. 

6. Filtros (Mostrar/Alterar curso): Permite que você filtre a Lista de tarefas. 

7. Lista de Tarefas e Eventos: Você pode clicar em View more (Exibir mais) (A) para expandir a lista.  

8. Abrir: Clique em Open (Abrir) para abrir a tarefa. 

9. Ver relatório: Clique em See report (Ver relatório) para ir para a página de tela Assignment report (Relatório da 

tarefa) e obter informações sobre a tarefa enviada, incluindo a data de envio e a pontuação. 

10. Seta para expandir detalhes: Clique na seta para expandir a tela e exibir detalhes da tarefa. 
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CURSO  

A guia Course (Curso) mostra o conteúdo do curso e acesse as atividades práticas.  

1. Change course (Alterar curso): 

Permite alterar para outro curso. 

2. Product Title (Título do produto): 

Exibe o nome e o nível do produto 

que você está usando. 

3. Units (Unidades): Exibe as unidades 

disponíveis. 

4. eText: Um ícone é exibido se o seu 

produto for combinado com eText 

(livro eletrônico). Clique no ícone 

para abrir o eText. 

5. Open (Abrir): Permite que você abra 

uma atividade. 

6. Contents (Conteúdo): Permite 

visualizar a subseção e as atividades 

disponíveis na unidade. 
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BOLETIM  

A guia Gradebook permite acessar notas e registrar seu desempenho. 

1. Change course (Alterar curso): Permite 

alternar cursos. 

2. Expand details (Expandir detalhes): 

Mostra outras informações, como número 

de tentativas, número de atividades 

concluídas e tempo gasto nas atividades. 

3. Data (Dados): Fornece as pontuações e 

notas do seu curso. 

4. Diagnostics (Diagnóstico): Mostra em uma 

só tela o seu progresso, em termos de 

pontuações médias e Tempo na Tarefa. 

5. Change view (Mudar exibição): Permite 

filtrar as notas por: Practice only 

(Somente prática), Assignments only 

(Somente tarefas), Tests only (Somente 

testes), Practice & tests (Prática e testes) 

e Assignments & tests (Tarefas e testes). 

6. Markers (Marcadores): Mostra quais 

atividades foram concluídas.  

7. Filtering/Sorting (Filtros/Classificação): 

Permite filtrar as atividades por Last 

attempt (Última tentativa), First attempt 

(Primeira tentativa), Average score 

 



14 

(Pontuação média) ou Highest score 

(Maior pontuação). 

8. Exportar: Permite exportar o Boletim do 

curso para Microsoft Excel. 

 

MENSAGENS  
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A guia Messages (Mensagens) permite que você se comunique com o professor e com outros alunos do curso.  

1. New message (Nova mensagem): 

Usada para enviar um email com 

professores e outros alunos do curso. 

2. Inbox (Caixa de entrada): Guarda 

emails que você recebeu. 

3. Sent messages (Mensagens 

enviadas): Ver emails enviados.  

4. Contact List (Lista de contatos): 

Mostra dados de todos os alunos e 

professores que você contata, se for 

permitido pelo professor. 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÕES  
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As guias Settings (Configurações) permite gerenciar sua conta e altere seus dados pessoais. 

1. My Courses (Meus Cursos): Lista 

todos os cursos nos quais você 

está inscrito.  

2. Personal Profile (Perfil pessoal): 

Permite que você altere suas 

informações de perfil de conta, 

incluindo Password (Senha), 

Country of Residence (País de 

residência), Time Zone (Fuso 

Horário), Native language 

(Idioma nativo), Date Format 

(Formato de datas), Email, etc. 

3. Join a Course (Inscrever-se em 

um curso): Permite fazer inscrição 

no curso de um professor.  

4. Add product (Adicionar produto): 

Permite adicionar outro nível de 

produto à conta com um código de 

acesso. 
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7. Precisa de ajuda? 

 

Acesse https://support.pearsonelt.com para obter ajuda, treinamento, tutoriais em vídeo e suporte. 

 

https://support.pearsonelt.com/

