GUIAS PASSO A PASSO/TUTORIAIS
Visão geral da navegação:
Mudamos a maneira de navegar pela plataforma! Você vai perceber que agora o menu de
opções aparece na parte superior da página, e não na lateral. Vamos fazer uma visão geral
dos itens que podem aparecer:

1 Clique em qualquer item do menu para abrir opções adicionais. Por exemplo, clique em
Prática para abrir o Word Bank e o Guia Gramatical.

2 Se a avaliação de proficiência estiver disponível para sua conta, você verá quantos dias
faltam para sua próxima avaliação ou uma opção para fazer o exame.

3 Clique no menu suspenso ao lado do ícone de círculo para fazer logout da plataforma ou
visualizar as informações da sua conta.

4 Se precisar de ajuda em qualquer momento, clique no ícone ?. A página da nossa central
de suporte será aberta e você poderá navegar pelos tópicos de ajuda ou entrar em
contato com a nossa Equipe de Atendimento ao Aluno.

Visualizar informações sobre cursos no catálogo
No catálogo, todos os cursos disponíveis para você serão exibidos na aba de cursos. Você
verá as opções Cursos alocados e Mais cursos. Os cursos em Mais cursos estão disponíveis para todos os usuários. Os cursos em Cursos alocados foram criados especificamente pela sua organização.
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Para ver mais informações sobre um curso, basta clicar em qualquer lugar do bloco do curso.
Para cada curso, haverá uma descrição explicando os assuntos abordados, seus objetivos
e as habilidades a serem trabalhadas, assim como uma lista de suas unidades, entre outras
informações.

Os cursos que tiverem uma imagem estão disponíveis para você cursar.

Os cursos que tiverem o ícone Ativo são os que estão em andamento.

Os cursos que tiverem o ícone Concluído são os que você já concluiu.

Os cursos que tiverem um ícone de cadeado não estão disponíveis para o
seu nível de proficiência.

Visualizar informações sobre as unidades de um curso
Para ver mais informações sobre uma unidade de um curso, basta clicar na opção mais para
acessar uma descrição da unidade.

1 Também é possível ver uma lista das lições dentro de uma unidade clicando em Lições.
a. O status da lição será indicado das seguintes maneiras:
i. As lições concluídas terão um identificador que diz concluído.
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ii. As lições em andamento terão um identificador que diz ativo.
iii. iii. As lições não começadas não terão nenhum identificador.
b. Mesmo se uma lição já estiver concluída, você poderá clicar no nome dela para acessar a
seção de prática caso queira repassar esse conteúdo.

2 Talvez você veja unidades com a etiqueta Personalizado. Nessas unidades, você não verá
nenhuma lição, pois disponibilizamos uma lista diferente de lições para cada aluno a cada
vez que a unidade for acessada, com base em seu nível de proficiência e seus interesses.
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Matricular-se em um curso:
Nos cursos que estiverem disponíveis para você, aparecerá a opção de se matricular. Se
um curso estiver acima do seu nível de proficiência ou não estiver disponível para você, ele
poderá aparecer como bloqueado.

1 Para se matricular em um curso disponível, basta clicar nele para abrir a página de informações sobre o curso.
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Você verá a opção de se matricular no curso. Clique no botão matricular.
a. Dependendo da configuração do curso, pode ser que todas as unidades
fiquem disponíveis de uma vez. Se isso acontecer, significa que esse é um curso
flexível, que permite começar pela unidade que você preferir.
b. Se apenas uma unidade ficar disponível por vez, significa que o curso tem
unidades sequenciadas, que devem ser concluídas em uma ordem predeterminada.

Ativar as unidades de um curso:
Para ativar uma unidade, clique no botão começar. Se você tiver até duas unidades em andamento, será possível ativar uma terceira unidade. Se você já tiver três unidades em andamento, deverá escolher uma para substituir.

1 Clique no botão Trocar abaixo da unidade que você quiser substituir. A caixa de diálogo
será fechada.

2 Clique no botão começar na unidade desejada para ativá-la.
* IMPORTANTE: Se você substituir uma unidade, seu progresso e os dados associados a
ela NÃO serão perdidos. Você poderá continuar de onde parou a qualquer momento
acessando o catálogo.
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Visualizar informações sobre as unidades.
No catálogo, todos as unidades personalizadas disponíveis para você serão exibidas na aba
de unidades. Observe que, cada vez que você acessar uma unidade, serão apresentados conteúdos diferentes com base no seu nível de proficiência e nos acontecimentos do momento.
Para ver mais informações sobre uma unidade:

1 Clique em uma unidade para abrir a tela de informações sobre a unidade.
2 Você verá uma descrição da unidade, seus objetivos, as habilidades a serem trabalhadas,
uma lista das lições concluídas e um menu com exemplos de conteúdos que podem ser
apresentados ao longo das aulas.
As lições concluídas estarão listadas na barra de progresso. Você poderá clicar em uma lição
concluída para acessar sua seção de prática a qualquer momento.

Ativar uma unidade:
1 Clique na unidade de sua preferência.
2 Se ela estiver disponível para você, o botão ativar aparecerá na tela de informações
sobre a unidade.

3 Clique em ativar.
4 Se você tiver até duas unidades em andamento, será possível ativar uma terceira unidade.
Se você já tiver três unidades em andamento, deverá escolher uma para substituir

5 Clique no botão Trocar abaixo da unidade que você quiser substituir. A caixa de diálogo
será fechada.

6 Clique no botão ativar na unidade desejada para ativá-la.
* IMPORTANTE: Se você substituir uma unidade, seu progresso e os dados associados a
ela NÃO serão perdidos. Você poderá continuar de onde parou a qualquer momento
acessando o catálogo.
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Conteúdo real
No Catálogo, você verá a seção Conteúdo real, que contém todas as lições que publicamos
diariamente. Dentro da seção Conteúdo real, é possível pesquisar e filtrar pelo conteúdo que
você procura.
Pesquisar por uma lição:

1 Clique em qualquer lugar do campo de busca e digite o que você gostaria de pesquisar.
2 Para executar a pesquisa, clique no ícone de pesquisa ou aperte Enter ou Return no seu
teclado.

Filtrar por tipo de conteúdo:

1 Clique no campo Tipo de conteúdo para abrir os filtros correspondentes
2 Selecione os filtros por tipo de conteúdo você quer aplicar.
3 É possível remover os filtros a qualquer momento clicando em Remover filtros.
Os resultados serão carregados automaticamente conforme você aplicar os filtros.

OBSERVAÇÃO: Também é possível usar vários filtros ao mesmo tempo ou combiná-los com a
pesquisa.
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Filtrar por nível:
Na seção Conteúdo real, todas as lições serão exibidas junto com seu nível. É possível filtrar
as lições por um intervalo de níveis determinado. Para filtrar por nível:

1 Clique no campo Nível para abrir o seletor de níveis.
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Clique em um ou mais níveis para aplicar o filtro.

Os resultados serão carregados automaticamente conforme você aplicar os filtros.
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