Brasília - DF, 23 de março de 2018.

Senhores Pais e/ou Responsáveis,

Este ano estamos com algumas novidades que irão nos ajudar no ensino e no aprendizado da
língua inglesa. Contamos com a sua ajuda para incentivar as nossas crianças a mergulharem nesse
mundo de conhecimento e diversão. O livro de inglês adotado para este ano (Shine On!) acompanha
um cartão de acesso com a senha para cadastro no site Shine On online practice. Para que não
haja dúvidas na hora de fazer o cadastro, preparamos um guia passo a passo. Não deixe de fazê-lo
e incentivar o uso de mais essa ferramenta de ensino. Acompanhe os passos para cadastro no site e
bons estudos!
 Acesse o site www.soonlinepractice.com e clique em “Register”.
 Selecione o idioma desejado para realizar o cadastro (inglês ou português).
 Concorde com os termos de uso e clique em “I agree” ou “Eu concordo”.
 Insira o código de 11 dígitos que está no cartão e clique em “Enter” ou “Entrar”.
 Insira seus dados (nome e sobrenome, e-mail e senha) e clique em “Next” ou “Próximo”.
 Selecione o seu nível (série em que estuda) e depois clique em “YES” ou “SIM”.
IMPORTANTE – certifique-se de selecionar o nível correto, pois, caso haja erro, não será
possível mudar posteriormente.
 Digite o código de sua turma (CLASS ID CODE). Cada turma tem um código diferente. Os
1º
1º ANO A
1º ANO B
1º ANO C
1º ANO D
1º ANO E
ANO C-340-619-0706 C-417-519-0792 C-529-338-0707 C-471-637-0841 C-988-814-0021
2º
2º ANO A
ANO C-644-199-0140

2º ANO B
2º ANO C
2º ANO D
2º ANO E
C-443-919-0098 C-455-630-0444 C-165-086-0944 C-981-025-0346

3º
3º ANO A
ANO C-185-575-0715

3º ANO B
3º ANO C
3º ANO D
C-086-859-0300 C-611-291-0836 C-440-358-0836

-------

4º
4º ANO A
ANO C-019-055-0821

4º ANO B
4º ANO C
C-223-846-0911 C-027-441-0664

-------

-------

5º
5º ANO A
ANO C-888-124-0745

5º ANO B
5º ANO C
C-365-134-0074 C-193-731-0525

-------

-------

códigos encontram-se na tabela abaixo.

 O registro acabou. As informações dele serão mostradas. Faça uma impressão ou copie os
dados do aluno para guardar. Está pronto! Agora é só aproveitar!
Além do site para cadastro, a editora Oxford também oferece um site alternativo no qual é
possível praticar os elementos linguísticos trabalhados nas lições. Esse site de apoio também
conta com arquivos de áudio dos Class Audio CDs, jogos, dicionário ilustrado e interativo,
animações das músicas e das histórias (Volumes 1 ao 3) e animações das músicas (Volumes
4 e 5). Para acessar, basta entrar neste site: http://www.oup.com/elt/shineon
Outra novidade é o aplicativo criado para smartphones e tablets. Nesse aplicativo, as
crianças irão adotar a mascote do livro (volumes 1 ao 3). Ele utiliza a mecânica de jogos para
despertar a curiosidade e a vontade de aprender dos pequenos. Como nos antigos Tamagochis,
as crianças precisam alimentar cuidar e brincar com a mascote virtual Megabyte através de
atividades e minijogos divertidos e desafiadores que estimulam a prática frequente da língua
inglesa. Além da mecânica de jogos, o aplicativo utiliza tecnologias de reconhecimento de voz
para ajudar as crianças a melhorar a pronúncia. Os pais também podem acompanhar o
desenvolvimento dos filhos através de relatórios periódicos dentro do aplicativo.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Fonte de pesquisa: http://recreio.uol.com.br/noticias/noticias/voce-vai-adorar-o-app-shine-on-megabyte.phtml#.WJelvm_yvIU

