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Apenas mais
3 passos para
o seu curso de idiomas!

Passo 1: Faça o login no site
Depois do pagamento do curso você recebe um email da 17 Minute Languages.
O email contem os dados de acesso ao seu curso de idiomas.

Vá à seção de login ao curso do nosso site:
https://www.17-minute-languages.com/br/login/
Insira seu dados de acesso.
Clique em login.

Dica: Salve a página de login do curso com seus dados de acesso junto a seus favoritos.
Assim pode acessar o curso de forma mais rápida e prática.

Passo 2: Abra seu curso de idiomas
Agora você está na sua seção pessoal de aprendizado.

Clique no link
para acessar seu curso.

Para aqueles que adquiriram o curso completo:
Há links para os diversos cursos e níveis adquiridos. Escolha o módulo que deseja aprender.
Básico: Níveis A1/A2
Intermediário: Níveis B1/B2
Avançado: Níveis C1/C2
Dica:
Caso tenha adquirido o curso completo, comece pelo nível básico (A1/A2).
Ou faça nosso teste de nivelamento.
Caso já possua o nível avancado (B1/B2) do idioma, por exemplo, o teste irá indicá-lo.

r
Passo 3: Aprenda com os exercícios diários
Aprendendo com o curso: assim você começa.
Na primeira vez que aprender com o curso, escolha um nome de usuário.
Você pode escolher o nome que quiser :)

Por favor insira um nome de usuário.
Então clique em:
OK
E comece a aprender!
Agora você pode escolher:
1. Faça um pequeno tour pelo curso com o nosso Passo a Passo.
Em 5 passos mostramos as principais ferramentas do curso.
No final você ainda encontra o teste de nivelamento.
Comece o aprendizado no nível mais adequado!
.

2. Quer começar a aprender de imediato?
Sem problema! Clique em:
Começar o curso da lição 1.

Aprenda com os exercícios diários!
Os exercícios diários acompanham todo o curso.
Aprenda com os exercícios
com o menu acima à esquerda:
Aprender vocabulário

Com o aprendizado das palavras,
os exercícios ficam automaticamente disponíveis.

Dica:
Nosso suporte ao cliente está sempre pronto ao atendimento.
Caso tenha dúvidas sobre seu curso, escreva-nos um email:
support-pt@17-minute-languages.com

