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Online Workbooks Teachers’ Guide 

Introdução 
Bem vindo aos Online Workbooks do Ventures 2nd Edition! O endereço do site Ventures 2nd 
Edition Online Workbooks é: 

http://venturesowbs.cambridge.org 

Este manual do professor irá lhe mostrar como usar os Ventures Online Workbooks. Se você 
quiser assistir a um vídeo mostrando como usar os Online Workbooks, clique no botão “Video 
guide” na página inicial. 

 

Learning Management System 
Este workbook está hospedado em um sistema de gestão da aprendizagem -Learning 
Management System (LMS) - de propriedade da Cambridge University Press. Este sistema é 
essencialmente um site que hospeda o conteúdo do workbook e permite que os alunos façam 
os exercícios. Ele também permite que você, professor, verifique as notas dos alunos e monitore 
o progresso e as interações deles. 

http://venturesowbs.cambridge.org
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Benefícios 

Os workbooks seguem a organização do Student’s Book e são claramente reconhecidos como 
sendo parte do mesmo programa. Isto ajuda a manter uma coerência na experiência do aluno. 

Experiência do aluno 

O Online Workbook oferece aos alunos a oportunidade de interagir com os materiais, com você 
e com os outros colegas de turma. Há uma grande variedade de tipos de exercícios interativos 
que fornecem um feedback imediato sobre o desempenho. Isto dá aos alunos a oportunidade 
de agir baseado nesse feedback o que os encoraja a ser mais responsáveis pelo aprendizado. 

Há também uma grande variedade de maneiras de interação dos alunos entre eles próprio e o 
professor que podem ser usadas para enriquecer a experiência online e reforçar o aprendizado. 

Comunicação 

Os alunos podem facilmente se comunicar com seus colegas de turma na seção ”Comments” 
ao final de cada exercício, ou, para assuntos mais gerais, eles podem usar o “Forum”. Eles 
também podem contatar seus professores diretamente uando o botão “Feedback” que se 
encontra no topo da página de todas as atividades. Isto proporciona uma sensação de trabalhar 
dentro de uma comunidade mesmo trabalhando sozinho. 

Ao usar o “Forum” para designar os deveres de casa, os alunos que faltaram a aula poderão 
estudar para a próxima aula e esclarecer as dúvidas com o professor se necessário. Para 
instruções detalhadas sobre as diferenças entre Comments, Feedback, e Forum veja as páginas 
21–23 adiante. 

Progresso 
Visto que o sistema permite o acompanhamento do progresso dos alunos, eles poderão ter uma 
idéia mais clara de como eles estão se saindo e onde eles necessitam de prática adicional. Se os 
alunos estiverem tendo dificuldades com algum tópico do livro, você pode direcioná-los aos 
exercícios que possam ajudá-los nestes problemas. A medida que os alunos se familarizam com 
o workbook, eles serão capazes de escolher as atividades que irão ajudá-los com suas 
dificuldades o que os ajudará a desenvolver a autonomia. 

O Online Workbook fornece aos alunos um ambiente de prática. Visto que não se trata de uma 
prova, os alunos podem fazer as atividades quantas vezes quiserem e repetí-las mais tarde 
quando estiverem estudando para as provas. O sistema apenas registra as notas das tentativas 
mais recentes então os alunos não precisam se preocupar pois suas notas não serão afetadas 
por múltiplas tentativas. 
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Iniciando 

Fazendo o log in pela primeira vez 

Se você não tiver um código de acesso 
Se você não tiver um código de acesso, clique no botão “Teacher” abaixo do “Get an Access 
Code”. 
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Complete o Contact Form, selecione o nível ou níveis que você precisa e clique em “Send.” 
Você imediatamente receberá um email contendo os códigos dos níveis que você solicitou. 
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Se você tiver um código de acesso 
Se você já tem um código de acesso, digite-o no campo “New Users”. Depois, clique em 
“Submit code.” 
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Se você já tiver uma conta, você pode fazer o login usando a caixa à esquerda. 

 

Se você não tiver uma conta ainda, você pode criá-la usando a caixa à direita. Preencha com 
seus dados e clique em “Submit.” 
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Adicionando códigos de acesso extras 
Se você ensina mais de um nível, você precisará adicionar um código de acesso para cada nível. 

Coloque o seu segundo código de acesso no campo “New Users” e clique em “Submit code.” 
Repita o processo para todos os seus códigos de acesso. 

 

Montando uma Turma 
Uma vez que você já criou a sua conta e adicionou os níveis, você precisará criar as turmas para 
cada nível. Clique em “Create new class.” 
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Dê um nome para sua turma e selecione o botão “Use class code.” Isto irá gerar um código de 
turma único no sistema. 

 

Você precisará passar esse código de turma para os seus alunos para que eles possam se juntar 
a mesma. Você encontra esse código a qualquer momento na página “My courses and classes.” 

 

Se você fizer algum erro ao criar ou nomear uma turma, você poderá deletá-la antes de 
convidar os alunos. Entretanto, uma vez que um aluno já se juntou a turma, você não poderá 
mais deletá-la. 
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Adicionando Alunos em uma Turma 
Agora que você já criou a turma, seus alunos precisam se juntar a mesma. Você pode adicionar 
os alunos você mesmo ou pedir para os alunos adicionarem a si próprios. 

O professor adiciona os alunos 
Clique em “Add Members.” 
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Adicionando os alunos manualmente 
Depois, clique em “Add manually.” Isto irá permitir que você adicione os alunos 
individualmente ou como um grupo. 

Você precisará criar uma lista de seus alunos. Você deve incluir o email deles. Visto que o 
primeiro nome, o nome do meio e sobrenome são opcionais, nós recomendamos que você 
inclua pelo menos o primeiro nome e o sobrenome. 

Cada campo (email, primeiro nome, etc.) deve ser seguido de vírgula mesmo que o campo 
esteja vazio. Não coloque um espaço após a vírgula. Por exemplo, se você apenas incluir o 
email de um aluno, a entrada deveria se parecer assim: 

sample0@cambride.org,,, 

Se você incluir o email, primeiro nome e sobrenome do aluno (mas não o nome do meio) a 
entrada deveria se parecer assim: 

sample1@cambridge.org,John,,Smith 

Talvez seja mais fácil criar uma lista em um document do Microsoft Word. Uma vez terminada, 
você pode copiar e colar a informação na caixa “Members to Add.” 

 

  

mailto:sample0@cambride.org
mailto:sample1@cambridge.org,John,,Smith
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Importar alunos de uma planilha 
Para importar alunos de uma planilha, clique em “Import members from .CSV.” Você precisará 
de um arquivo Microsoft Excel com as informações conforme especificadas, salvas no formato 
CSV. Clique em “Sample” para fazer o download de uma amostra do arquivo Microsoft Excel. 

Clique em “Choose File” para encontrar o arquivo no seu computador. Depois clique em “Add 
members” para importar os emails dos alunos. 

 

 

Os alunos adicionam a si próprios 
Você pode enviar um email para os seus alunos diretamente ou então passar o código para eles 
durante a aula. Os alunos deverão então criar a conta seguindo os procedimentos no Guia do 
Aluno , usando seus próprios códigos de acesso e o código de turma que você irá passar para 
eles. 
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Adicionando alunos repetentes 
Se um aluno precisar repetir uma nível e o código de acesso dele ainda estiver ativo (os códigos 
de acesso são válidos por 12 meses), você precisará adicioná-lo manualmente. Alunos 
repetentes não podem se juntar a uma turma usando um código de turma. Para 
instruções sobre adicionar alunos,veja as páginas 9-11. 

Página do Membro 
Para visualizar os membros de uma turma, clique em “Members,” abaixo de “More” na barra 
de tarefas. 

 

A partir dessa página, você pode mudar os papéis dos alunos, enviar mensagens para eles ou 
excluí-los da turma. Apesar de você poder mudar os papéis dos alunos, isto não é 
aconselhável pois os facilitadores tem acesso a ferramentas do professor tais como 
adicionar e remover alunos, visualizar a notas dos mesmos, etc. O único momento em 
que você poderia mudar o papel de um membro seria se você tivesse um assistente. 

Por favor, note que se você remover um aluno de uma turma, ele não poderá usar seus código 
de acesso novamente. Ele ainda poderá repetir o curso, mas terá que ser adicionado pelo 
professor. Veja a seção acima sobre adicionando alunos repetentes. 
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A Homepage da Turma 
Você tem uma homepage separada para cada uma de suas turmas. 

 

A partir daqui, seus alunos podem visualizar o “Course contents” no lado esquerdo. Você pode 
navegar pelo workbook usando esses links, mas uma vez que você saia da homepage, esses 
links não estarão mais visíveis. Ao invés disso, você também pode usar o botão “Content 
Navigation” no menu superior. 
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Na mesma área, os alunos verão o botão “Progress” e três botões para o menu de 
comunicação (Feedback, Forum e Comments). (Estes botões são descritos em mais detalhes na 
página 22 em Comunicação e na página 26 em Acompanhando o seu Progresso) 

Esta barra é a barra específica da turma. Você a usa para navegar em uma turma específica. 

 

Acima dela, você pode ver um barra separada com “My Workbooks,” “My Tools” e 
“Network.” Esta é a barra geral do sistema. Você a usa para navegar entre turmas e acessar as 
ferramentas que são comuns para todas as suas turmas. 

 

My Workbooks 
Aqui é onde você encontrará uma lista das turmas para que você possa facilmente navegar 
entre elas. 
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My Tools 
Clique aqui para editar o seu perfil e visualizar as suas mensagens. 

 

Clique em “Edit My Profile” para adicionar informações sobre o seu perfil, fazer um upload de 
uma figura ou mudar a sua senha. Seu perfil não terá nenhuma imagem até que você faça o 
upload de uma. 

 

My Network 
Aqui mostra a lista de pessoas na sua rede. Você pode apenas enviar e receber mensagens 
particulares para as pessoas na sua rede. Para adicionar pessoas, digite os seus nomes na barra 
“Search.” Os resultados são mostrados nas três abas: “Courses”, “People” e “Content.” Mude 
para “People” para ver quem corresponde a sua busca. Você apenas verá as pessoas que estão 
usando o Ventures Online Workbook. Clique no segundo ícone ao lado do nome da pessoa 
para enviar um convite para ela se juntar à sua rede. 
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O convite irá aparecer na mensagem abaixo do “My Tools.” Para aceitar, eles terão que clicar 
na mensagem e depois clicar em “Accept.” 

 

Quando eles aceitarem o convite, vocês serão capazes de trocar mensagens particulares. 

Contéudo 
O contéudo é organizado em seções correspondentes ao Student’s Book. Na Homepage da 
turma, estas seções estão listadas à esquerda, mas uma vez que você começa a trabalhar, a lista 
desaparece e você pode navegar usando o botão “Content Navigation” na barra de 
ferramentas. 
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Tipos de Atividades 
Existem vários tipos de atividades disponíveis para ajudá-lo a praticar as habilidades linguísticas 
que você aprendeu em sala de aula. 

Categorizar 

Estes exercícios pedem para colocar as palavras em categorias para testar o entendimento de 
vocabulário e gramática. 

 

Preencher os espaços em branco 
Estes exercícios podem ser feitos digitando as respostas., selecionando as respostas de um 
menu suspenso ou arrastando e soltando a resposta de uma lista. Estes exercícios são 
geralmente usados para praticar a gramática ou expressões idiomáticas. 
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Associar 
Estes são exercícios para associar as palavras aos significados ou as perguntas às respostas. 
Clique nas barras sombreadas para selecionar os itens associados. 

 

Reordenar 
Estes são exercícios de arrastar e soltar para reordenar as palavras em uma frase ou as letras em 
uma palavra e servem para praticar gramática, vocabulário e ortografia. 
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Múltipla Escolha 
Estes exercícios podem ser botões de rádio, menus suspensos ou de destaque. Eles são usados 
para praticar uma variedade de pontos linguísticos. 

Botões de rádio 
Clique no botão ao lado da resposta correta. 

 

Menu suspenso 
Clique na seta ao lado do espaço para escolher a resposta correta de um menu. 
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Destacando 
Clique nas palavras para destacá-las. 

 

Áudio 
O workbook contém exercícios de áudio em cada unidade. Clique no botão “script” para ler o 
roteiro de áudio enquanto escuta. Você também pode usar isto para verificar as suas respostas 
antes de clicar em “Submit” ou para escutar e ler ao mesmo tempo para praticar a pronúncia. 

 

Enviar 
Quando os alunos tiverem terminado, eles podem clicar no botão “Submit” ao final de cada 
exercício. Se eles precisarem sair da página que estão trabalhando mas não tiverem terminado, 
eles podem clicar em “Save as draft.” Quando eles clicam em “Submit,” suas notas serão salvas 
no “Progress.” Os alunos podem repetir as atividades quantas vezes quiserem. Cada clique em 
“Submit” irá salvar as suas notas no “Progress.” 
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Comunicação 
É importante lembrar que estudar online não significa estudar sozinho. Os recursos de 
comunicação disponíveis para você e suas turmas no LMS podem ajudar a enriquecer a 
experiência de aprendizagem dos seus alunos permitindo que eles possam compartilhar idéias e 
solução para problemas comuns. Este tipo de recurso serve tanto para dar suporte a aquisição 
da língua e das habilidades, como também para diminuir o sentimento de isolamento ou falta 
de direcionamento quando os alunos estão estudando sozinhos. Esta comunidade de alunos 
pode ser muito motivadora quando você estiver tentando encorajar os alunos a trabalhar de 
maneira mais independente. 

Existem três formas de comunicação no Online Workbook: Comments (comentários públicos 
sobre uma atividade), Feedback (comentários particulares para o professor sobre uma atividade) 
e o Forum (conversas públicas). 

Comments 
Ao final de cada página, existe uma seção onde os alunos podem deixar comentários a respeito 
dos exercícios que acabou de fazer. Estes comentários são visíveis para você e para o restante 
da turma. Qualquer um pode deixar um comentário ou responder a comentários anteriores. 

 

 

Quando uma aluno deixa um comentário, você irá receber uma notificação na sua seção 
“Comments” na Homepage. Uma estrela indica os comentários não lidos. Você pode clicar no 
título da página para ir direto ao comentário. 
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Feedback 
Usando o botão Feedback no topo da página, os alunos podem se comunicar com o professor 
com privacidade. 

 

 

Quando um aluno escrever para você na área do Feedback, essa mensagem aparecerá na lista 
abaixo da aba Feedback na sua Homepage. Para responder, clique no texto da mensagem. Você 
poderá visualizar a tela do aluno como ele visualiza e postar uma resposta abaixo do comentário 
dele. O aluno irá então receber uma notificação abaixo da aba de Feedback dele. 

  

As mensagens de Feedback estarão visíveis no topo da página do aluno e uma notificação que 
um nova mensagem está disponível irá aparecer no “News feed” na Homepage do aluno. 

Forum 
O forum é visível a todos os alunos e professores cadastrados em uma turma. Ele é usado para 
discussões mais gerais ou para tirar dúvidas. O forum contém diversos “threads.” Você pode 
usá-lo para passar dever de casa para a turma ou dar feedbacks gerais para o grupo. Qualquer 
um pode iniciar um novo tópico clicando em “New Thread.” 
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Quando um aluno postar algo em um “thread”, isto aparecerá no seu “News feed” na sua 
Homepage. 

 

Usando os threads (tópicos) de maneira eficaz 
Existem diversas maneiras que você pode usar o fórum para se relacionar com os alunos, 
melhorar a aprendizagem e oferecer suporte. 

1. Após cada lição, peça a um aluno para escrever o que foi visto em aula e porque isso é útil. 
Isto permitirá uma prática extra de escrita e fornecerá informações para os alunos ausentes. 

2. Crie um help thread para que os alunos possam obter ajuda uns dos outros. 
3. Certifique-se de ter um thread relevante para cada unidade. Dê um prazo para as 

contribuições, como por exemplo, uma semana. Dessa forma, você irá ajudá-los a se 
concentrar na linguagem que eles estão aprendendo e fornecer maneiras de personalização 
da informação e prática das habilidades linguísticas. Se os alunos estiverem concentrados no 
mesmo tópico ao mesmo tempo, você verá uma discussão mais direcionada e evitará 
postagens em tópicos diferentes que não vão gerar trocas tão significativas. 

4. Feche as discussões quando terminá-las. Você pode fazer isso de duas maneiras. Assim 
como em uma sala de aula, os alunos precisam de feedback sobre as tarefas e sobre a 
língua. Em discussões online, faça um resumo dos pontos principais para discussão e 
destaque qualquer contribuição que possa ser particularmente útil para desenvolver ideias. 
Faça um acompanhamento das habilidades linguísticas na aula verificando os erros ou o 
bom uso da linguagem de maneira geral ao invés de ser individual. Além disso, você pode 
fechar os threads para prevenir postagens adicionais se quiser. Para instruções, veja as 
funções adicionais do thread explicadas na página 24 adiante. 

5. Dê instruções claras. Certifique-se de que os alunos entendam o porquê a participação deles 
é importante e como e quando eles devem fazer o que você pedir. Deixe claro que eles 
devem responder uns aos outros e não apenas as perguntas postadas por você. No início, 
você precisará dar bastante suporte nisso, mas você poderá reduzir esse suporte quando 
isso se tornar mais natural para os alunos. 

6. Talvez você queira discutir etiqueta online com eles para se assegurar um comportamento 
apropriado nas atividades colaborativas. 
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7. Durante as aulas, treine seus alunos para availiar o trabalho dos colegas. Você pode pedir 
para os alunos trabalharem em pares para fazer isso. Após eles obterem a prática 
necessária, eles poderão avaliar o trabalho dos colegas no ambiente online. 

Threads: Funções adicionais para os professores 

 

Make sticky 
Isto faz com que o thread “stick”(grude) no topo da lista de discussões para que ele sempre 
apareça primeiro. 

Edit thread 
Isto permite que você edite as mensagens postadas previamente e mensagens dos alunos. 

Close thread 
Isto fecha o thread para que ninguém mais possa postar nele mas ele ainda continuará visível. 
Isto é útil quando você quer que os alunos mudem para um outro tópico mas quer manter o 
thread disponível para referência. Você pode reabrir o thread se necessário. 

Delete thread 
O thread não ficará mais vísivel. 
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Acompanhando o Progresso dos Alunos 
Tanto você, como seus alunos, podem acompanhar o progresso em cada exercício. Isto permite 
que você visualize as áreas que seus alunos estão tendo mais dificuldade o que pode auxiliá-lo 
no planejamento das aulas. Você pode visualizar a nota total e o tempo gasto para cada 
atividade. Você também pode visualizar isto para cada aluno individualmente ou como uma 
média da turma. 

Os alunos podem apenas visualizar os seus próprios progressos. Isto é útil para os alunos pois 
permite que eles desenvolvam as habilidades de aprendizagem de forma mais independente. 

Clique em “Progress” para visualizar as notas dos seus alunos. 

 

Tempo Online 

Por membro 

 

Clique em cada membro individual para obter os detalhes. 

 



26 © Cambridge University Press 2013   Photocopiable 

Por conteúdo de curso 

 

Notas da Turma 
Você também pode visualizar as notas da turma. Você pode visualizar as médias para a turma 
inteira para os exercícios ou para as unidades. Você pode clicar em cada exercício para ver a 
nota de cada aluno. Uma barra verde indica uma nota de 70% ou superior. Uma barra laranja 
indica uma nota inferior a 70%. 

 



© Cambridge University Press 2013   Photocopiable 27 

Relatório 
Clique no botão “Online time report” para uma planilha em Microsoft Excel. 

 

Resumo das Notas do Curso 
Você também pode comparar uma nota individual de uma aluno com a nota média dos 
membros do curso. Isto permitirá que você visualize caso algum aluno esteja atrasado ou com 
mais dificuldades que o restante da turma. 
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Suporte 
Se você estiver tendo dificuldades, por favor use o botão “Help” para ver as “Frequently Asked 
Questions” e os Manuais de Uso. 

 

Se você não encontrar soluções lá, por favor contate: 

Assuntos técnicos:  L2support@cambridge.org 

Assuntos pedagógicos:  eltdigitalsales@cambridge.org 

mailto:L2support@cambridge.org
mailto:eltdigitalsales@cambridge.org

