Instruções para os clientes Groupon / promoção de
Quando você receber o cupom, procure fazer a sua inscrição o mais rápido possível acessando a
página www.bsinternational.eu/gofastpt/registration . Insira o email que deseja usar para receber todas as
mensagens, o código do cupom e o código de segurança. Uma fez feita a inscrição, você deverá fazer um rápido teste
de forma a adequar o curso ao seu nível de dominio do idioma. Sem a inscrição e o teste, você não conseguirá ter
acesso ao curso.
•

Ativação

imediata:

você

poderá

acessar

o

curso

ao

visitar

a

página

http://www.bsinternational.eu/gofastpt/ e efetuar o primeiro acesso, inserindo : o Código do
Groupon, o Código de Segurança e o

Codigo de Referência. Uma vez efetuada essa etapa, o

sistema go-fast!© irá aconselhar o nível inicial compatível com o resultado do seu teste. No entanto, você
tem a liberdade de alterar esse nível. Os módulos online go-fast! © podem ser acessados 24 horas por dia
todos os dias e são acessíveis através da seção “go-fast Course”.

•

Em caso de compra dos pacotes de conversação você poderá ter acesso a salas de video- conferência. Basta
que você acesse a seção “Sala Virtual” na qual aparecerão uma série de horários disponíveis para cada um
dos dois níveis (Easy para os níveis A1 ed A2 e Fluent para os níveis B1 e B2) para cada dia. Ao clicar no icone
do nível/dia e horário de sua preferência você estará fazendo uma reserva ( os horários não aparecerão mais
como disponiveis uma vez efetuadas reservas de quatro alunos). O sistema perguntará se você tem certeza
de que quer fazer a reserva. Caso você confirme, você pode cancelá-la até duas horas antes do inicio sem que
perca seus créditos.
Uma vez reservada a sessão, você pode entrar na seção “Sala Virtual” a partir de 15 minutos antes do inicio
da sessão e clicar no icone “ENTER” que dá acesso a sala virtual de conversação. Cada sessão de conversação
dura 45 minutos e pode ser efetuada mensalmente. O número máximo de alunos por sala virtual de
conversação é 4. O aluno pode escolher o dia e horário mesmo que quase no último minuto. As video
conferências são disponíveis de segunda a sexta com início dependendo do dia das 13 ou 14 horas até as 3 da
manhã seguinte.

•

Se você também tiver adquirido o módulo Test Cambridge E.P.T., uma vez que o curso acabar e todos os níveis
adquiridos tenham sido efetuados, será preciso enviar um email para brasil@britishschool.eu . No email você
precisa inserir seu nome, sobrenome, o código do coupon, o código de segurança para que a secretaria da
British School possa ativar a sua permissão para fazer o Test Cambridge E.P.T.. Uma fez efetuado o teste

Cambrige, nós lhe enviaremos o certificado com o nível atingido do conselho europeu de acordo com a
Universidade de Cambridge (Cambridge ESOL).

Soluções “All You Can Learn! : lembramos que o acesso é feito em função do pacote que você adquiriu:
* as aulas de conversação podem ter de um a três alunos

Ao efetuar seu primeiro acesso , na parte esquerda do vídeo você deverá inserir o seu nível inicial e terá a disposição
seu teste de nível. Uma vez que selecionou o seu nível inicial, você poderá iniciar o curso. Gostariamos de lembrar, no
entanto, que uma vez escolhido o nível inicial, você não poderá mais alterá-lo.
A seção “Sala Virtual” lhe dá acesso as aulas em pequenos grupos com professor.

Na parte superior do video você verá uma barra horiziontal com esses ícones:
Meu Curso Sala Virtual Reservas Créditos Laboratório

Ferramentas

Informações

LOGOUT

Uma vez que você clicar no ícone ele será evidenciado em branco
•

Meu Curso: dá acesso aos módulos que você adquiriu

•

Sala Virtual: dá acesso as sessões com professor em pequenos grupos através de vídeo conferências

•

Reservas: nessa seção você poderá visualizar todo o histórico de reservas as aulas em video conferência que
efetuou.

•

Créditos: você poderá verificar a qualquer momento quantos créditos tem ainda a sua disposição para as
video conferências

•

Laboratório: recursos web selecionados por nós segundo critérios didáticos. O My Lab dá a você outros
modos em que a língua é utilizada.

•

Ferramentas: nessa seção você terá acesso a explicações gramaticais, dicionários, vocabulário específico e
expressões idiomáticas.

•

Informações: nessa seção você poderá visualizar o manual de uso do sistema que contém todas as
características do curso e os contatos úteis caso necessite

•

LOGOUT : para sair do curso

Uma vez que você esteja ‘dentro’ do curso, é possível acessar a seção “Sala Virtual” que você pode frequentar com um
número máximo de outros três alunos em cada aula. Você tem a sua disposição a agenda quel lhe indicará quais
sessões estão disponíveis (frequencia de segunda a sexta com horários a partir das 9 ou 10 e com término as 23
dependendo do dia). Você não terá obrigação de participar de nenhum dia/horário pré-estabelcido, você pode
decidir um horário diferente em todas as aulas.
•

As seções da agenda denominadas “EASY” são indicadas para os níveis de A0 a A2.

•

As seções da agenda denominadas “FLUENT” são indicadas para os níveis de B1 a B2.

Lembramos que as aulas podem ser reservadas com até uma hora de antecedência. Os cancelamentos podem ser
efetuados até duas horas antes do início da aula.
INSTRUÇÕES PARA O USO DA SALA VIRTUAL
1.

Para participar da video conferência que você reservou, você deve acessar a seção “Sala Virtual” no horário
reservado, onde você poderá visualizar os vários dias e horários disponíveis. O horário que você reservou
estará evidenciado e você verá o ícone “Enter”em vermelho. Chique nele e uma nova janela se abrirá. Clique
em “Enter as a Guest” ,insira seu nome e entre na sala de aula virtual de Adobe Connect

2.

Lembramos que para ter acesso as video conferências, você precisa ter fones de ouvido e microfone. Não use
caixas de som do computador pois essas podem produzir um efeito de e “Eco” e dificultar a aula por video
conferência.

3.

Se você não tiver uma webcam não se preocupe. O que importa é que você veja o nosso professor.

4.

Uma vez que você estiver ‘dentro’ do Adobe Connect, clique em “connect my audio” (o icone do microfone
no alto) .Na primeira vez que utilizar, você deve dar o consentimento ao acesso de video camera e microfone.
Se for seu primeiro acesso, é aconselhável que alguns minutos antes do inicio você cliquer no link “meeting”
no alto a esquerda e efetue o “audio setup wizard” de modo a verificar se o seu computador está preparado
para efetuar a video conferência.

5.

Ao clicar em http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/demo/ e/ou em

http://tv.adobe.com/watch/learn-adobe-connect-8/adobe-connect-8-jumpstart-for-participants/
você poderá assistir a um video sobre a utilização do adobe connect, a plataforma de video- conferências
mais usada no mundo.

ATENÇÃO

a.

Curso: se você quiser aumentar o número de módulos a disposição uma vez comprado o pacote, informamos
que para os clientes Groupon nós temos propostas com preços bastante competitivos

b. Video conferências: o pacote que você adquiriu dá direito a uma aula em video conferência por mês. Porém,
os clientes Groupon podem adquirir outras aulas em video conferência a preços muito competitivos.
c.

O serviço de video conferências não éstá disponível no período do natal, nos principais feriados e pontes e do
final de julho até o início de setembro.

d. Test Cambridge E.P.T.: se você não adquiriu o pacote Test Cambridge E.P.T., lembre-se que os clientes Groupon
podem adquirí-lo a preços competitivos.
Para adquirir extensões dos pacotes que você comprou através do Groupon, você pode nos contatar através
dos seguintes emails :
lingue@britishschool.eu (clientes na Italia)
brasil@britishschool.eu (clientes na Italia)
info@britishschoo.eu (clientes na Espanha e América Latina)
Para maiores informações sobre o go-fast © e para todas as promoções sobre os nossos cursos reservadas para
clientes Groupon,visite o nosso site www.britishschool.eu/pt/

A equipe British School

