¡Bienvenido!
Wilkommen!
Welcome!
Manual do Aluno
Rosetta Stone

1. Introdução
Esperamos que você tenha uma grande experiência com a Rosetta
Stone. O programa utiliza o método "Imersão Dinâmica” para acelerar o
aprendizado. Comprovado em pesquisas, o formato usa imagens, textos,
sons e vídeos para ensinar idioma sem tradução.

A Solução contempla:
- Plataforma e aplicativos
- Aulas ao vivo (em licenças Gold e Silver)
- Trilha personalizada
- Disponibilidade 24h por dia
- Lições nas 4 habilidades da comunicação

2. Começando no Catalyst
- Requisitos Mínimos: https://www.rosettastone.com/lp/system-requirements/
- Local: Dê preferência a lugares silenciosos para realizar seus estudos.
- Headset: É recomendado aparelho USB, se possível com cancelamento de ruído. Caso não seja possível, use fone de
ouvido. O microfone deve estar de 2 a 5 cent. da boca.
- Google Chrome: navegador recomendado.
- Conexão: Mínimo de 768 Kbps. Teste em http://launch.rosettastone.com/speedtest/
Primeiro acesso: No e-mail de boas-vindas, clique em "Iniciar agora”. Escolha senha, idioma nativo, tipo de voz e fuso.

Metas: Responda com sinceridade sobre estudo anterior e as metas que quer atingir.

Calibrando headset
- Etapa 1: Se seu microfone estiver configurado corretamente será o primeiro da lista. Escolha e clique em "Continuar".
- Etapa 2: Em Configuração, conte até 5 com voz normal em seu idioma. Você receberá uma notificação se foi bemsucedida. Você pode repetir se necessário.
- Etapa 3: Recalibre clicando em “Configuração do microfone”. Defina seu tipo de voz (Masculino, feminino ou criança) e
aumente ou diminua a dificuldade em "Definição de pronúncia".
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3. Teste de Proficiência
O Rosetta Stone é alinhado com o Quadro Europeu Comum de Referência (CFER), norma internacional de linguagem. O
CFER define seis níveis de proficiência (do iniciante ao avançado: A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2). O Catalyst possui Teste
de Proficiência (para inglês e espanhol) para alocar alunos no programa correto: Foundations (A1 e A2) e Fluency Builder
(B1, B2, C1 e C1+).
O teste levará 45 minutos ininterruptos, em média. O teste possui três partes, com perguntas de múltipla escolha.
Certifique-se de ligar o som. Após a conclusão, você verá sua pontuação. Para entrar, clique em "Start Learning".

4. Acesso
Ao concluir o teste, você poderá começar os estudos.
Para voltar a acessar pelo computador ou notebook,
acesse em https://login.rosettastone.com/ com seu
login e senha. Caso de esqueça a senha, clique em
“Forgot password?”. No celular ou tablet, você deve
utilizar o aplicativo.

5. Foundations
No Foundations você aprenderá o novo idioma sem
tradução, ganhando confiança. O treinamento
oferece 20 unidades. Cada unidade contém quatro
lições principais. As atividades de escrita são
possíveis apenas em computador ou notebook.
Para concluir uma unidade, há marcas verdes em
cada lição principal. Se você não receber uma nota
de aprovação, verá um X vermelho. As atividades e
histórias se correlacionam com seu progresso,
permitindo que você revise o que aprendeu.
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6. Fluency Builder
Os alunos intermediários/avançados são alocados no
Fluency Builder. A ferramenta fornece conteúdo
desafiador para quem deseja alcançar o próximo nível no
idioma.
O Fluency Builder oferece uma gama de tópicos. Os
alunos podem estudar o conteúdo que os ajudará no
trabalho, como tecnologia, viagens, atendimento ao
cliente, e muito mais.
Para adicionar o curso, clique em "Adicionar cursos",
selecione o tópico e encontre a lição que deseja.

7. Tutorias
Sessões ao vivo com tutor nativo são ilimitadas para alunos
Silver e Gold. O Tutor orienta os alunos através de uma
revisão do material das lições. Os alunos podem escolher
entre uma ampla variedade de tópicos de tutoria.
As tutorias são disponíveis somente em computador, não é
possível pelo celular ou tablet.
Para agendar a sessão, clique em “Tutoria ao vivo” no canto
superior direito da tela inicial. Para participar, inicie o
Rosetta Stone cerca de 10 minutos antes da sessão
programada e clique em "Participar" para configurar o fone
de ouvido USB.

8. TruAccent
Um dos diferenciais da Rosetta Stone, o TruAccent é o
mecanismo exclusivo para praticar a pronúncia.
Você pronuncia e a ferramenta compara com a fala de nativos,
dando feedback automático.
Disponível em desktop, tablet e celular.

9. Aplicativos
Coloque seu e-mail no campo “Obtenha nosso
aplicativo móvel na tela inicial!” para receber as
instruções. Baixe na App ou Google Store. Disponível
para iOS 11.0 ou posterior, e Android 4.4 ou posterior.
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Foundations - Aplicativo amarelo
Rosetta Stone: Aprenda Inglês, Espanhol...
- Abra o app e toque na opção "Entrar"
- Toque em "Uso no trabalho ou na escola".
- Insira seu nome de usuário, senha e namespace.

Rosetta Stone: Fluency Builder
- Aplicativo azul
- Baixe e depois de instalar, abra o app
- Insira seu nome de usuário e sua senha

10. Boas práticas
Estudar 30 minutos por dia é melhor do que “tentar 4 horas uma única vez”. Isto porque absorvermos mais os conteúdos,
temos mais prazer para realizar as atividades e percebemos melhor nossa evolução.
Dicas de organização:
- Defina meta de estudo semanal
- Reserve horário de estudo no calendário.
- Lembre que idioma é valioso para carreira.
- Utilize o recurso do celular.

Dicas para tutorias:
- Ilimitadas para licenças Silver e Gold
- Agende as sessões com antecedência
- Alto índice de satisfação e aprendizado
- Teste seu headset antes da sessão

11. Suporte
Em caso de dúvidas, contate o suporte em Português da
ASG Educação, representante oficial da Rosetta Stone
no Brasil.

Canais de contato:
- suporte@asg.com.br
- Telefone Fixo: 51 3062.3147
- Celular e WhatsApp: 51 99220.2507
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