MANUAL DO ALUNO FISK
Ano 2020

1 - Mensagem do Diretor!
COMO ESTUDAR E APROVEITAR MELHOR SEU CURSO DE INGLÊS
1. Procure ser independente, assumindo desde o início a responsabilidade pelo seu aprendizado.
2. Você deve organizar o seu tempo de estudo, dedicando em média uma hora por dia ao estudo e revisão dos
assuntos dados.
3. Aproveite todas as oportunidades para falar inglês, não somente na sala de aula, mas também fora dela.
COMO ORGANIZAR SEU APRENDIZADO:
1. Tenha em mãos um dicionário de inglês/português, português/inglês.
2. Tenha uma gramática da língua inglesa para ajudar a esclarecer as suas dúvidas.
3. Organize o seu tempo de estudo. Por exemplo: revisar regularmente os assuntos dados ajudará você a se
lembrar com mais facilidade. Está provado que as pessoas tendem esquecer o que aprenderam com muita
facilidade se elas não fizerem revisões regulares.
4. Quão motivado você está? A sua motivação pode influir substancialmente no seu aprendizado. Só se aprende
quando se está predisposto a aprender.
5. Expandindo o seu vocabulário: Procure descobrir a sua própria maneira de aprender a expandir seu vocabulário.
Ex.: De uma palavra procure outras que estejam interligadas ou relacionadas com a palavra escolhida. Daí você
notará o mundo de vocábulos que você já possui.
6. Escreva as palavras novas em pedaços de papel e fixe-as na parede em frente a sua cama, mesa de escritório,
etc. Todos os dias da semana, repita as palavras e tente criar frases utilizando-as.
7. Sempre que possível tente usar o vocabulário aprendido na unidade, juntamente com a anterior.
8. Não se preocupe em demasia com a exatidão gramatical quando estiver falando. O que importa é a sua
capacidade de se comunicar (e ser compreendido) com o mínimo de erros.
9. Faça bastante exercício
SPEAKING:
É importante procurar falar inglês desde o início, pois a fluência só vem com a prática. Não se preocupe demais
com seus erros. Cometer erros faz parte do processo da aprendizagem e tentar se corrigir sempre que comete-los
pode impedir você de se comunicar bem. As pessoas com as quais você está falando, não estão preocupadas com
seus erros, mas sim em compreender o que você está tentando falar. Uma vez concluído o diálogo, você pode se
lembrar dos seus erros e concentrar-se neles.
WATCHING AND LISTENING:
Sempre que possível, assista a filmes em inglês, sem legenda para familiarizar-se com o inglês autêntico.
Desenvolva o hábito da leitura. Peça orientação ao seu professor.
NÃO, NÃO SE DESESPERE...
Se apesar de estar seguindo as orientações acadêmicas e estar consultando o seu professor para todas as suas
dúvidas e sugestões de estudo, além de estar fazendo uso do material solicitado pelo curso, conte conosco para
um trabalho permanente de reforço obedecendo aos procedimentos da direção da escola.
GOOD LUCK!
(By Teacher Alvimar)
Diretor Geral

2 – Unidades e atendimentos:
UNIDADE BROTAS
(71) 3355-4402 | 3351-0125 | 99637-6349
brotas@fisksalvador.com
Seg/Sex - 08:00h às 20:00h
Sábado - 08:00h às 12:00h
UNIDADE CABULA
(71) 3016-3800 | 3018-3805 | 99935-7508
cabula@fisksalvador.com
Seg/Sex - 08:00h às 20:30h
Sábado - 08:00h às 13:00h
UNIDADE CAJAZEIRAS
(71) 3305-7954 | 3238-1782 | 99626-0373
cajazeiras@fisksalvador.com
Seg/Sex - 08:00h às 20:00h
Sábado - 08:00h às 13:00h
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Fabiana Azevedo
fabianaazevedo@fisksalvador.com
COORDENAÇÃO
Claudia Fialho
claudiafialho@fisksalvador.com
TI
Jefté Chaves
jeftechaves@fisksalvador.com

3 – Redes sociais:

BROTAS

@ Fisk Salvador Brotas

Fisk Salvador Brotas

CABULA

@ Fisk Cabula

Fisk Cabula

CAJAZEIRAS

@ Fisk Cajazeiras

Fisk Cajazeiras

Twitter Geral: @fisk_brotas

Site Geral: www.fisksalvador.com

4 – Fiskdollar (F$)
Fiskdollar (F$) é a moeda corrente na diversão e nas promoções Fisk.
Ganhar Fiskdollar é fácil, basta ser um aluno assíduo e participativo. Você pode ganhar Fiskdollares a cada
semana e aumentar ainda mais a quantidade captada no final do mês, basta obedecer a todos os critérios. Os
alunos da Fisk podem acumular seus F$ de acordo com a tabela disponível em nosso site e nos quadros de
avisos das Escolas (recepção e salas de aulas).
Lembrete: Os dólares são válidos apenas para o semestre corrente não podendo ser acumulativos de um
semestre para outro.

5 – Normas e Procedimentos:
Para tornarmos o nosso ambiente mais agradável, sugerimos algumas determinações para serem obedecidas,
durante a sua permanência na escola:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tente não se atrasar para a sua aula. A tolerância é de 15 (quinze) minutos.
Por favor, deixem os copos de água e cafezinho no recipiente de lixo, antes de adentrarem as salas.
Por favor, só ingressem nas salas de aula sem alimentos.
Lembre-se, o lanche no computador dos alunos é extremamente proibido.
Por gentileza, dentro das salas de aula não é permitido fumar, mascar chicletes e/ou doces.
O uso de telefone celular na sala de aula é permitido apenas para realizações de atividades.
Solicitamos ATENÇÃO para a leitura dos avisos expostos no QUADRO DE AVISOS, pois são de extrema
importância para vocês.
8. Tenham cuidado, para não perder o seu carnê do boleto bancário, pois a segunda via custará R$ 20,00
(vinte reais) pela nova emissão.
9. Os alunos deverão levar para a sala de aula, apenas lápis e borracha para as anotações no próprio material
didático.
10. Todo e qualquer material degradável deverá ser jogado no recipiente apropriado, na parte
térrea/recepção da escola (vaso de lixo).
11. Ao usar os banheiros, favor manter limpos e após o uso dar descarga.
12. O uso de copos descartáveis é intransferível, porém o aluno deverá economizar para o bem do meio
ambiente.
13. Não é permitida a entrada e a permanência de acompanhante em sala de aula.
14. A escola não se responsabiliza por materiais deixados nas suas dependências.
15. A rematrícula deverá ser feita no mês de vencimento do contrato e vinculada ao pedido do material
didático.
16. Exclusivo para Modalidade Personalizado: O aluno terá que fazer as suas aulas dentro do mês, não
havendo possibilidade de transferir créditos para o mês seguinte. Em caso de necessidade de
remanejamento, este deve ser solicitado no mês anterior às faltas, não isentando o cumprimento
financeiro do contrato (parcelas e material didático). Os créditos remanejados devem ser utilizados dentro
do contrato vigente.
17. Exclusivo para Modalidade Personalizado: O conceito “crédito” equivale a 01 hora de aula. É permitido
que o aluno faça apenas duas horas/aula seguidas por turno.
18. Exclusivo para Modalidade Personalizado: O agendamento das aulas pode ser feito uma a uma ou de
uma só vez. Tente fazer a marcação no início do mês para usufruir de maior variedade de horários. A
marcação só é feita com a recepção da escola (por telefone ou presencialmente).

19. Exclusivo para Modalidade Personalizado: O aluno Personalizado deverá fazer a sua aula com o professor
que estiver agendado no Laboratório. A escola se reserva ao direito de revezar os profissionais em dias e
horários.

6 –Agenda
A agenda é o meio de comunicação entre a escola e a família. Nela são colocados bilhetes, circulares e outras
informações importantes sobre as atividades desenvolvidas nas aulas.
A agenda é importante para os grupos: Magic Way, Big Box, Playground e Have Fun.
Recomendamos aos responsáveis a leitura e validando, através de sua assinatura, as informações nela
contidas.
Os responsáveis também podem adquirir o caderno do Buddy na recepção da escola e utiliza-lo como agenda.

7 - Frequência
O aluno que somar 09 faltas (25% das aulas) desconsiderando as aulas repostas não poderá ser promovido
para o módulo seguinte.

8– Reposição de aulas
As reposições deverão ser realizadas imediatamente após a falta, mediante apresentação de atestado médico
ou de trabalho (prazo máximo de 02 semanas para repor a aula perdida).
As aulas de reposição serão realizadas no laboratório Personalizado, de acordo a disponibilidade de dias e
horários da escola.

9 – Aulas de reforço (Help Out)
Serviço de atendimento àqueles alunos que estejam com alguma dificuldade específica (plantão de dúvidas).
O serviço não é classificado como reposição de aula para alunos
faltosos, mas sim uma oportunidade de esclarecer as dúvidas.
Essas sessões são oferecidas em horários pré-determinados pela escola e agendadas previamente pelos
alunos.
Os próprios alunos podem sentir a necessidade dessa assessoria ou ela pode ser sugerida pelo professor ao
identificar as suas dificuldades.

10 – Aulas de conversação
Em todos os estágios dos cursos de inglês ou espanhol, a conversação está sempre presente; contudo, alguns
alunos sentem a necessidade de praticar uma conversação mais livre, independente do livro.
A FISK oferece sessões extras de conversação semanalmente para aqueles alunos que querem exercitar mais
essa habilidade comunicativa, melhorar a fluência e revisar ou aprender mais vocabulário.
Essas sessões podem durar de 40 a 60 minutos.

11 - Avaliação
O Aluno terá seu desempenho avaliado 02 (duas) ou 03 (três) vezes por estágio, através de prova escrita,
compreensão auditiva, oral e participação nas aulas, devendo obter nota mínima 6,0 (seis) em cada
modalidade. Não atingida a nota mínima, o Aluno pode submeter-se à nova avaliação (segunda chance),
limitada a 01 (uma) por estágio devendo ser realizada no prazo de uma semana após a aplicação da prova sob

pena de ter a nota zerada, em horário estipulado pela Escola. Não sendo aprovado com a nota mínima de 6,0
na segunda chance, o Aluno deve retornar às 05 (cinco) ou 06 (seis) últimas lições em outra turma ou na
modalidade Personalizado, dependendo da indicação de cada instrutor, de acordo com a necessidade do
aluno, mantendo-se a obrigação pelos pagamentos das parcelas. Após o cumprimento da carga horária pelo
Aluno e a obtenção da nota necessária, a escola fornecerá o correspondente certificado de conclusão daquele
estágio.

12 – Segunda chamada
Caso o aluno perca alguma avaliação, por motivo justificado (escolar, de saúde ou trabalho), poderá solicitar
2ª chamada no prazo de 08 (oito) dias da data de realização da prova. Os alunos que não justificarem
deverão realizar a prova no prazo de 08 (oito) dias mediante pagamento.

13- Festa de Aniversário
As crianças podem comemorar o aniversário com uma confraternização em sala de aula, utilizando o tema do
nosso Mascote Buddy. Para maiores informações consultar a recepção.

14 – Portal do aluno

Portal
com
acesso
a
todas
informações
ACADÊMICAS
E
FINANCEIRAS.
Para acessar o portal, basta entrar no site: fisksalvador.com e clique em PORTAL DO ALUNO. Use seu Login e
Senha do Cyber Fisk para entrar.

15 – Focus (Estágio FINAL)
Este é um estágio preparatório para o exame final, que confere aos alunos o Certificado de Conclusão do
Curso Fisk. Durante o estágio, os alunos fazem três simulados e deverão desenvolver um projeto de livre
escolha, no qual utilizarão o conhecimento adquirido em todo o curso. Este estágio pretende não só ajudar os
alunos a serem bem sucedidos no exame, mas também a expandirem seu vocabulário e fortalecerem sua
habilidade em usar inglês em um nível avançado.

Focus Online Practice é uma moderna plataforma virtual destinada a alunos do último estágio. Com ela, o
aluno pratica online todos os aprendizados da sala de aula. A plataforma é uma grande aliada na preparação
para exames internacionais de proficiência em inglês como o Michigan English Test (MET).
É só acessar com seu Login e Senha do Cyber Fisk e começar a praticar sua leitura, compreensão auditiva,
gramática, vocabulário, phrasal verbs etc.

15 – Cyber Fisk

Para acessar a plataforma basta entrar no site: www.cyberfisk.com.br e entre com Login e Senha e tenha
acesso a plataforma digital.
Caso seja o primeiro acesso clique em CADASTRE-SE, coloque o código fornecido pela Escola, crie um Login e
sua Senha e pronto! Você já está conectado a plataforma digital.
Se esqueceu seu Login e Senha basta clicar em RECUPERAR SENHA e inserir o e-mail fornecido no momento
da matrícula que será enviado via e-mail.
Aplicativo disponível para celulares e Tablets ANDROID e IOS.

16 - Aplicativos

Aplicativo MY BUDDY FISK

App com atividades interativas com realidade aumentada e reconhecimento de voz. Aplicativo disponível para
celulares e Tablets ANDROID e IOS.

Aplicativo FISK QR

App exclusivo para ter acesso aos exercícios extras com correção automática. Aplicativo disponível para
celulares e Tablets ANDROID e IOS.

Aplicativo FISK LIST OF VERBS

App
com
lista
de
verbos
para
consulta
com
Aplicativo disponível para celulares e Tablets ANDROID e IOS.

exemplos,

pronúncia

e

jogos.

Aplicativo FISK E-Book

O Fisk e-book é uma ferramenta que consiste na versão digital do Student’s Book, na qual o aluno poderá
acompanhar as aulas, realizar exercícios, ouvir os áudios das lições, fazer anotações, entre outras opções,
diretamente em seu Tablets ANDROID e IOS.
O acesso é feito através de um código QR único, localizado na parte de trás do livro, para todos os alunos da
série Speed.
Para ter acesso a mais aplicativos basta acessar:

E confira todos os aplicativos que a FISK tem para você.

17 – Material Didático
O aluno deverá fazer o pedido do novo material didático 30 (trinta) dias antes do término do material atual, para
não prejudicar a continuidade de suas aulas, conforme contrato. O aluno fica impedido de frequentar as aulas sem
o material didático em mãos.

18 – Certificados
Ao final de cada estágio o aluno receberá o certificado referente ao livro cursado. O prazo para emissão do
certificado é de 90 dias. Este certificado estará disponível no Portal do aluno.

