
Tutorial para primeiro acesso



• Abra o e-mail da Altissia, lá estará disponível um link que te direcionará para uma nova  

aba.



• Nesta aba você precisará criar uma senha com 8 dígitos.



• Após criar sua senha, aperte em “REGISTRAR”.



• Após registrar sua senha, aperte em “REGISTRE-SE” para concordar  

com todos os termos e condições da plataforma.



• Após concordar com os termos e condições da plataforma, você precisará

escolher o idioma de aprendizagem. Para escolher basta clicar no idioma de sua

preferência. Lembrando que o idioma pode ser alterado sempre que desejar.



• Após escolher o idioma desejado, clique em “REGISTRAR”.



• Após registrar o idioma desejado, defina o percurso de aprendizagem. Para isso basta  

clicar na opção desejada.

Lembrando que seu percurso de aprendizagem pode ser alterado sempre que desejar.



• Após definir o percurso de aprendizagem, clique em “REGISTRAR”.



• Aqui é altamente recomendado que você faça a avaliação linguística para descobrir seu nível  

no idioma. Mas se você já sabe o seu nível basta clicar em “JÁ SEI MEU NÍVEL”.



• Caso você escolha a opção “já sei meu nível” , selecione o nível em que está,

sendo: A1-/ A1/A2 para iniciantes; B1/B2 para intermediários; C1/C2 para

avançados. Para selecionar o nível basta clicar na opção desejada.



• Após selecionar o nível, clique em “REGISTRAR”.



• Após registrar o seu nível, você será direcionado para a página inicial da plataforma

a “HOME”, nela você terá uma trilha de missões sugeridas pela plataforma de

acordo com seu nível.



• Para alterar o idioma de estudo, basta clicar no lápis ao lado de “LÍNGUA DE  

APRENDIZADO”



• Para alterara o seu percurso de aprendizagem, basta clicar no lápis ao lado de “PERCURSO DE

APRENDIZADO”. Sugerimos que você altere o seu PERCURSO DE APRENDIZADO a cada 30 dias,

assim terá a opção de fazer o teste de nível por aqui e ainda terá um processo de estudo muito mais

dinâmico.



• Apenas relembrando, você pode alterar seu percurso de aprendizagem a qualquer momento,

personalizando ele da maneira que desejar. Exemplo: caso esteja estudando o idioma pelo

“progresso na língua” e queira conhecer a cultura da língua, basta alterar o seu percurso de

aprendizagem para “ Explore A Cultura”.



• As missões são adaptadas às suas necessidades e interesse mas caso queira realizar outras

atividades, você pode navegar livremente pela plataforma clicando na opção “TODAS AS LIÇÕES”.



• Após clicar em “todas as lições” você terá acesso as lições divididas por categorias  

(vocabulário geral, gramática, vocabulário profissional outros) e depois por temas.



• Para escolher uma sessão do vocabulário profissional (por exemplo) basta  

clicar no seu título ou imagem.



• O módulo notícias permite que você acesse notícias atualizadas diariamente para  

ajudar a desenvolver as suas competências de compreensão enquanto lê. Para  

acessar basta clicar em “NOTÍCIAS”.



• Após clicar em notícias você tem a opção de filtrar, permitindo que você pesquise um tipo especifico de  

notícia (vídeos e artigos) e também pode optar por visualizar apenas notícias que tem quiz.



• Através do seu perfil, pode consultar tempo que passou na plataforma, saber quando pode fazer o  

próximo teste de avaliação linguística e imprimir o seu registro de participação. Para acessar seu perfil  

basta clicar no avatar e selecionar a opção “PERFIL”.



• Se quiser visualizar a plataforma Altissia numa outra língua, pode alterar o idioma da interface  

clicando no menu pendente na parte superior da página.



Esperamos que seja um prazer aprender  

Línguas com a plataforma Altissia.


