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ROAD TO FLUENCY

Elimine os maiores mitos  sobre o aprendizado da língua inglesa
A importância das estruturas para aprender um idioma
Conheça alguns atalhos simples e eficazes para o seu progresso

RESUMO



DAY #01OS MITOS

1-) Eu não consigo aprender inglês, é difícil demais

A língua inglesa é o idioma mais falado ao redor do mundo todo, com
mais de 1 bilhão de falantes não-nativos espalhados ao redor do globo.

A educação online é um dos mercados que mais crescem na atualidade
e isso não é uma coincidência. A evolução da tecnologia relativa à novas e
mais eficientes ferramentas de estudos comprovam isso.
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Os maiores mitos sobre
o aprendizado de língua inglesa

Você acha mesmo mais de

1 bilhão de pessoas teriam

conseguido dominar a língua

inglesa se isto fosse algo tão

difícil assim?

2-) Estudar online não dá resultado

Ainda sobre  toda esta quantidade de falantes não-nativos espalhados 
por todo o mundo; você acha mesmo que todas estas pessoas estudaram
através de livros tradicionais ou tiveram a oportunidade de estudar fora?

3-) Preciso ir para fora para aprender inglês



DAY #01OS MITOS

4-) Estou velho(a) demais para aprender um idioma estrangeiro

            A maioria das pessoas cita o exemplo das crianças ao dizerem que
não conseguem aprender porquê "passaram da época". Isto não é verdade!
            Estudantes adultos têm características muito positivas: concentração
e gestão de tempo. Pessoas adultas precisam otimizar seu tempo por terem
muitas outras obrigações e estas características são essenciais quando
tratamos de algo que requer regularidade e dedicação como é o estudo
de um idioma estrangeiro.

            Não há como estimar um período de tempo para que alguém aprenda
algo, seja lá qual for a área que está sendo abordada. Entretanto, com tantos
recursos à disposição, com a enorme variedade de ferramentas e sites 
disponíveis além de um acesso praticamente ilimitade à informação, tudo
depende do comprometimento do aluno aliado à um material de qualidade
e um plano de estudo que prioriza o que realmente importa.
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Os maiores mitos sobre
o aprendizado de língua inglesa

5-) Aprender inglês demora



DAY #01AS ESTRUTURAS

Observe com atenção a estrutura abaixo:

            A presença das palavras acima na estrutura exemplificada resultará
na alteração de seu significado. Note que a única mudança entre todos os
seus possíveis sentidos será apenas a presença de uma única palavra.

ROAD TO FLUENCY
A Estrada para a Fluência

entender as estruturas que sistematizam o idioma
é a forma mais lógica e sólida de dominá-lo

Agora veja abaixo alguns exemplos de palavras que têm a função de
dar sentidos específicos à frases: 

            WHAT ________ YOU DO?
O quê você faz?

DO DID WILL WOULDCAN
presente passado capacidade

permissão
habilidade

futuro -ria

DO

WILLWHAT ________ YOU DO?
O quê você fará?

WOULDWHAT __________ YOU DO?
O quê você faria?

DIDWHAT _____ YOU DO?
O quê você fez?

CANWHAT     _____    YOU     DO?
O quê você pode fazer?



DAY #01E A GRAMÁTICA?

1-) A gramática lhe dá mais domínio sobre o idioma

            Imagine que a gramática como uma espécie de código que lhe
permitirá decodificar as estruturas do idioma e lhe dar mais domínio
sobre vários aspectos do idioma.
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entenda qual a função da gramática em seus
estudos e como ela pode lhe ajudar

2-) Evolua em seu aprendizado de maneira sólida
            Ao aprender com o suporte da gramática o aluno consegue ter um
desenvolvimento mais longo e sempre com o embasamento necessário
para romper nossos níveis dentro de seus estudos.

3-) Seja capaz de encontrar exatamente o quê você procura

            O estudo com suporte gramatical promove a indendência dos alunos
no que diz respeito a fazer suas próprias pesquisas pois eles saberão quais
tópicos buscar quando houver a necessidade de entender ou comparar
estruturas. 

4-) A gramática é um acessório e não o foco de seus estudos

            É importante salientar que a gramática não é o alvo de seus estudos,
portanto não estude gramática simples e pura; utilize-a como um recurso.



DAY #01HORA DE BUSCAR

1-) Não perca tempo com vocabulário irrelevante

            Porquê perder tempo aprendendo uma extensa lista de palavras
sendo que elas não são importantes para você? Não desperdice seu tempo,
estude o vocabulário que você de fato precisa.
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após dominar as estruturas é preciso nutrí-las
com vocabulário que seja relevante para você

2-) Como encontrar o vocabulário que você realmente precisa

            A resposta é simples: olhe para o vocabulário que você utiliza no seu
cotidiano e busque estas mesmas palavras e estruturas. Encontre as palavras
que você já utiliza e que são comuns para você; este é o vocabulário que você
realmente precisa e é ele que lhe trará a independência em outro idioma.

3-) Não perca tempo com palavras soltas, estude-as em contexto

            Após identificar as palavras que são relevantes para você, é essencial que
aplique-as em um contexto para que você as utilize como parte de estruturas.
Desta forma você não somente adquirirá vocabulário mas se habituará com o
formato de várias estruturas que são fundamentais na sua comunicação.
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