Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
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Teresina – Piauí

4º e 5º anos
Em 21/02/2019.

Senhores Pais e/ou responsáveis,
Com o objetivo de desenvolver habilidades em Língua Inglesa, ressaltamos a
importância da resolução das atividades online, disponíveis na plataforma do livro adotado
pela escola.
Para auxiliá-los no acesso, sigam as orientações abaixo:
PASSO A PASSO PARA ACESSO AOS EXERCIÍCIOS ONLINE DO MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS.
SITE: www.ssonlinepractice.com
Registro do aluno:
1. Se você é um novo usuário, clique em “Register”.

Aceitação dos termos de uso:
1. Esta página explica os termos de uso. Você deve concordar com os termos, a fim de se registrar ao Online
Practice.
2. Marque a caixa de seleção para demonstrar que você concorda com os termos de uso. E em seguida, clique
em “I AGREE”.
3. Clique aqui somente se precisar voltar à página anterior.

Insira seu código de acesso:
1. Insira o código de acesso que está no seu cartão e que veio no seu livro.
2. Clique em “Enter”.

Insira seus dados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digite seu nome.
Digite seu sobrenome.
Digite seu endereço de email.
Digite seu endereço de email novamente.
Escolha uma senha. (sugestão: seu nome)
Confirme sua senha.
Clique em “NEXT” e vá para a próxima página.

Escolha seu nível:
1. Clique na página do seu livro para selecionar o seu nível- LIVRO 4. É muito importante escolher o nível que
você está utilizando.

Insira seu código de turma:
1. Insira o código de identificação da turma. Ele vincula seu trabalho a sua turma para que seu professor possa
visualizá-lo.
2. Envie seu código e vá para a próxima página fazer o LOGIN.

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA TURMA:
_____- _____

_____

_____- _____

_____

_____ - _____

_____

_____

_____

Convém informar que essa ferramenta é mais uma estratégia de aprendizagem
e proporciona estudos autônomos e aprofundamento dos conteúdos trabalhados em
sala de aula.

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica.

