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Como reservar meu lugar nas aulas de
revisão?

No seu itinerário de estudo, você encontrará uma aula de revisão a cada
quatro unidades concluídas:

Clique em "Ver próximas aulas" e escolha o que melhor se adequar aos seus
horários:



Ao selecionar sua data, você verá um texto com as informações sobre a aula
que reservou:

Como posso alterar a data da minha aula de
revisão ou cancelar minha reserva?

Para cancelar sua assistência em uma aula de revisão, basta acessar a página
inicial do seu curso. Depois, clique em "Trocar de sessão" na aula de revisão
que deseje adiar e modifique a data no menu suspenso:

Como posso entrar nas minhas aulas de
revisão?

Recomendamos assistir às aulas através de um computador, pois a
experiência do usuário é muito melhor. Se, de qualquer jeito, você só puder
acessar através de um dispositivo móvel (telefone ou tablet), neste
documento forneceremos algumas dicas para facilitar a experiência.



Quando a aula começar, entre no seu campus e vá para a ficha da aula que
você tinha reservado. Aperte em "Entrar na aula".

Na seguinte tela você deverá clicar em "Entrar na aula"/"Join your class".

Também poderá entrar na aula através do link que recebeu no email ao
reservar a aula. Lembre-se que você receberá dois e-mails de lembrete: um
um dia antes e outro duas horas antes da aula. Em qualquer uma das duas
mensagens você encontrará seu link para se conectar à aula.

Lembre-se que quando você se cadastrar  receberá um link exclusivo para
você e que deve acessar através dele. Lembramos que este link é pessoal e
você não deve compartilhá-lo com ninguém.

Como posso entrar nas aulas de
conversação?
Recomendamos assistir às aulas através de um computador, pois a
experiência do usuário é muito melhor. Se, de qualquer jeito, você só puder
acessar através de um dispositivo móvel (telefone ou tablet), neste
documento forneceremos algumas dicas para facilitar a experiência.



Para entrar nas aulas de conversação, você deve ir para o seu curso, para a
seção "Aulas de conversação". Uma vez lá, quando a aula estiver prestes a
começar, clique em "Conecte-se agora".

Não se esqueça de entrar nesta seção com antecedência e de se preparar
lendo a microlesson relacionada à aula na qual você vai participar:

Como posso ouvir e falar nas aulas ao vivo?
Para ouvir a aula, você deve clicar no botão "Clique para ouvir"/”Click for
audio” que aparecerá na tela:



Para falar, você precisará levantar a mão primeiro clicando no ícone da mão
no bate-papo, no canto inferior direito:

Uma vez que o professor lhe der permissão, você deve ativar seu microfone
clicando no ícone do microfone no canto superior direito:

Não se esqueça de clicar em "Permitir" quando receber uma mensagem do
seu navegador pedindo acesso ao seu microfone e câmera.

Quando tiver terminado de falar, clique no ícone do microfone novamente
para desligá-lo:



Já entrei na aula, mas está demorando
muito para conectar

● Atualize a página da aula e volte a entrar.
● Certifique-se de que você está acessando através do link que recebeu

por e-mail, ou desde seu campus, e que está entrando na aula na data
e hora corretas.

● Se isso não funcionar, reinicie seu navegador.
● Faça a verificação do sistema clicando aqui para ter certeza de que

tanto sua conexão quanto seu computador ou dispositivo móvel estão
em perfeitas condições.

● Se você estiver se conectando do trabalho, da faculdade ou de
qualquer outra instituição de ensino, governo, etc., certifique-se de
que a conexão com a aula não está sendo bloqueada por um firewall.
Se você só consegue ver uma tela preta ou a mensagem "Não Foi
Possível Estabelecer Ligação", deve entrar em contato com os
administradores da rede de Internet à qual você se conecta para ter o
acesso desbloqueado.

Não consigo ouvir o professor ou os outros
alunos

● Ao entrar na aula, lembre-se de clicar em "Clique para áudio" para
ativar o som:

● Certifique-se de que o volume do seu computador ou dispositivo está
ligado. Se você usar fones de ouvido ou alto-falantes, certifique-se de
que eles estão bem conectados.

● Atualize para a versão mais recente do seu navegador: Chrome /
Firefox

● Faça a verificação do sistema clicando aqui para ter certeza de que
tanto sua conexão quanto seu computador ou dispositivo móvel estão
em perfeitas condições.

● Atualize a página da aula e volte a entrar.
● Se isso não funcionar, reinicie seu navegador.
● Se isso não funcionar, reinicie seu computador ou dispositivo.

https://classroom.abaenglish.com/system_check
https://www.google.com/intl/pt/chrome/update/
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/atualizar-o-firefox-para-versao-mais-recente
https://classroom.abaenglish.com/system_check


● Se nenhuma dessas dicas funcionar, você pode conferir os seguintes
links de ajuda (em inglês):
Para Windows
Para MAC

Não consigo ativar meu microfone

● Uma vez que o professor lhe der permissão, você deve ativar seu
microfone clicando no ícone do microfone no canto superior direito:

● Verifique se seu microfone está funcionando corretamente fazendo
um teste aqui. Você tem que clicar em "Permitir" quando a mensagem
aparecer.

● Atualize para a versão mais recente do seu navegador: Chrome /
Firefox

● Faça a verificação do sistema clicando aqui para ter certeza de que
tanto sua conexão quanto seu computador ou dispositivo móvel estão
em perfeitas condições

● Atualize a página da aula e volte a entrar.
● Se isso não funcionar, reinicie seu navegador.
● Se isso não funcionar, reinicie seu computador ou dispositivo.
● Se nenhuma dessas dicas funcionar, você pode conferir os seguintes

links de ajuda (em inglês):
Para Windows
Para MAC

Estou acessando através de um dispositivo
móvel

Recomendamos assistir às aulas através de um computador, pois a
experiência do usuário é muito melhor. Se, de qualquer jeito, você só puder
acessar através de um dispositivo móvel (telefone ou tablet), lá vão algumas
dicas para facilitar a experiência.

Se estiver acessando através de um dispositivo móvel, aconselhamos usar a
tela em uma posição horizontal, assim poderá  visualizar o slide da aula
muito melhor. Para ver o slide em tela cheia, clique em "Full" no canto

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/corrigir-problemas-de-%C3%A1udio-no-windows-10-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
https://support.apple.com/pt-br/HT203186
https://www.onlinemictest.com/
https://www.google.com/intl/pt/chrome/update/
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/atualizar-o-firefox-para-versao-mais-recente
https://classroom.abaenglish.com/system_check
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/resolver-problemas-com-o-microfone-5f230348-106d-bfa4-1db5-336f35576011
https://support.apple.com/pt-br/HT203792


superior direito. Para voltar à tela principal e acessar o chat ou barra de
ferramentas, clique em "Full" novamente

Para escrever no bate-papo ou levantar a mão, clique no ícone do balão de
conversação:

Quando você abrir o bate-papo, ele aparecerá em uma tela cheia. Escreva sua
mensagem para o professor ou toque no ícone da mão para pedir sua vez de
falar. Para retornar à tela principal, clique no botão de seta na parte superior
direita:



Para falar, depois de o professor lhe dar permissão, clique no ícone do
microfone na parte superior. Quando o ícone ficar verde, você pode falar:

Quando tiver terminado de falar, clique no ícone do microfone novamente
para desligá-lo: Deverá ficar assim:

Lembre-se que, quando você não estiver participando, seu microfone tem
que ficar silenciado para não perturbar o professor ou o resto dos alunos
com os ruídos que possam vir do seu microfone.

Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Se você não conseguir
resolver seu problema, entre em contato com o departamento de Suporte,
teremos o maior prazer em ajudar você:


