
Uma plataforma 
global de leitura 
personalizada

Renaissance myON® Reader
é um programa de leitura 
personalizado e focado no 
aluno que oferece acesso 
ilimitado a milhares de livros 
digitais enriquecidos. Os 
títulos atendem, de forma 
dinâmica, aos interesses 
de cada aluno, ao ano 
escolar e a seu nível de leitura Lexile®. Eles estão combinados com um conjunto de ferramentas 
de leitura e apoio integrado, que estimulam o engajamento e o sucesso. myON® oferece:

Textos autênticos
Acesso a mais de 5.000 livros digitais enriquecidos.

Acesso ilimitado
Disponível 24 horas por dia on-line e off-line.

Kit de ferramentas 
Ferramentas de leitura que incluem canetas 
marca-texto, notas adesivas, emojis e muito mais.

Aprendizagem personalizada 
Capacidade para apresentar o livro adequado 
a cada aluno, no nível de leitura Lexile® 
correto, de acordo com seus interesses.

Leitores no mundo todo
Mais de 7 milhões de alunos lendo no mundo inteiro.



O prazer de ler aliado ao apoio curricular
Com myON® Reader, o professor pode atribuir projetos de leitura e escrita para 
dar suporte ao programa de estudos e à orientação diferenciada. À medida 
que os alunos trabalham na plataforma usando realçadores de texto, tomando 
notas, fazendo registros diários e escrevendo, o professor pode supervisionar o 
trabalho deles e oferecer suporte e orientação diferenciada, se necessário.
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Sarah Smith : 4th Grade : Oak Grove Elementary Jul 1, 2017 — Jan 19, 2018

Reading metrics Reading on myON since 2016!

Reading minutes

2,631

5,785 Since 2016

Books

338

269 Completed

Words read

211,629

5,330 Pages read

When I read

Before 8am

52 min

In school

1,210 min

After 3pm

502 min

Weekend

865 min

Last 6 books read

myON NEWS

Reading minutes

392

Articles read

45
Last 4 articles read

Higher Pay for Walmart Workers

A Sand Cat for a Pet?

Soccer Shocker for USA

A Day 2 Remember

Reading interests
The categories of books this student typically reads

12% : Non-�ction Fiction : 88%

Adventure

Favorite Characters Fairy Tales, Fables & Folklore

Readers Picture Books

Lexile

Reading activity is considered On-Target when a book's Lexile is

within 100 below and 50 above the student’s current Lexile

ability.

Current

BR 30L
Reading choices this year

Below

0 min

On-Target

57 min

Above

2,573 min

Awards

•• myON •• 

20th Place 

351 min 

Jan 6, 2018

•• School •• 

1st Place 

193 min 

Jan 17, 2018

Quiz question from Super Adventure

Q: Which is an aircraft that �oats and has no wings?

A: zeppelin

©2018. All data provided by myON, LLC. See our privacy policy online at https://www.myon.com/privacy.html

Captura de tela do perfil do aluno

Uma captura de tela permite ver 
informações sobre a atividade 
individual de leitura dos alunos 
em myON®. Os alunos podem 
acessar seu perfil dentro de sua 
conta e o professor pode imprimir e 
compartilhar as informações com as 
famílias.

Conteúdos incomparáveis
Nosso ambiente personalizado de leitura inclui textos digitais 
enriquecidos de ficção e não ficção. As leituras opcionais e 
um conjunto de ferramentas de leitura e escrita promovem 
conexões profundas com o texto – tudo isso disponível na mesma 
plataforma digital. 

Medindo o que realmente importa 

Dados fornecidos em tempo real:

• Monitoramento de atividade de leitura: livros abertos, 
livros finalizados, títulos escolhidos e tempo dedicado à 
leitura.

• Medição de crescimento: individualmente, por meio da 
referência Lexile®, com quizzes opcionais sobre os livros.

• Definição de metas: alunos motivados leem com mais 
frequência e por períodos mais longos. O professor pode 
estabelecer metas para 14 medições diferentes de dados e 
acompanhar o progresso de cada aluno naquelas metas.

Conexão escola-casa   
Os tutoriais em vídeo, as dicas e as
estratégias mostram por que é tão 
importante os alunos lerem em casa 
todos os dias e ajudam a garantir a 
realização dessa atividade.

© Copyright 2019 Renaissance Learning, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os logotipos, desenhos e nomes de marcas dos produtos e serviços de Renaissance, incluídos, 
mas não limitados a Accelerated Reader, Accelerated Reader 360, myON, myON Reader, myON News, Renaissance, Renaissance Growth Alliance, Renaissance Learning são 
marcas comerciais de Renaissance Learning, Inc. e suas subsidiárias, registradas, consuetudinárias ou pendentes de registro nos Estados Unidos. Todos os outros nomes de 
produtos e empresas devem ser considerados propriedade de suas respectivas companhias e organizações.


