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ROAD TO FLUENCY

Prepare-se mentalmente antes de iniciar sua jornada de estudos 
Entenda porque métodos tradicionais não funcionam
Veja o método que combina produtividade e eficácia

RESUMO



entenda o motivo pelo qual muitas pessoas
não aprendem inglês de forma acelerada

1-) A ideia de que traduzir é proibido

2-) Traduzir é um recurso muito importante no início

            A tradução é um recurso essencial no início de seus estudos, visto
que ela lhe permitirá avançar mais rápido nos estágios iniciais dos seus
estudos e será capaz de fazer com que você compreenda estruturas
consideradas complexas de forma rápida, fazendo com que você não
perca tempo e mantenha a sua motivação em alta.

3-) Afaste-se da tradução no momento certo

            Ao fim do estágio inicial de seus estudos você terá alcançado domínio
sobre as estruturas mais importantes do idioma. Este é o ponto no qual será
preciso que você se afaste da tradução e comece a aplicar o seu conhecimento
sobre as estruturas do idioma nutrido pelo vocabulário que seja relevante e

parte da sua vida cotidiana.

DAY #03APOLÊMICA

            Provavelmente você já ter visto ou ouvido que traduzir é uma 
péssima ideia ao aprender um novo idioma. Todas as escolas de inglês
tradicionais não admitem a tradução como um recurso de ensino e 
inclusive impedem que professores ajudem alunos através da tradução.
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veja como você compreender estruturas
avançadas em poucos segundos

1-) Quando tempo você leva para compreender as estrutudas abaixo?

2-) Perceba que trata-se de um método simples e super eficiente

3-) O seu tempo é importante demais para ser desperdiçado

            Agora imagine poder aprender todas as estruturas mais complexas
do idioma de forma simples e acelerada. Isso é absolutamente possível
através deste método aliado à outros recursos que acelerarão seu aprendizado

e lhe ajudarão à absorver ao máximo o conteúdo estudado.

DAY #03ACOMPROVAÇÃO ROAD TO FLUENCY
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Could you please give me a hand?

Você poderia por favor me dar uma mão?

We're all gonna travel together.

Todos(as) nós vamos viajar juntos(as).



entenda o motivo pelo qual escolas tradicionais
de idiomas lhe desmotivam e tomam seu tempo

1-) Falta de intensidade & Conteúdo Irrelevante 

2-) Alto Investimento & Pouca Produtividade

            Escolas tradicionais cobram valores altos por materiais que são utilizados
por apenas 6 meses além de taxas de matrículas que são reajustadas anualmente.

3-) Ensino Superficial & Provas Rigorosas

            As provas escritas já foram abolidas em vários países do mundo por serem vistas
como uma forma muito superficial de avaliar o conhecimento de um aluno, entretanto
elas ainda são utilizadas em todas escolas de idiomas. Os impactos negativos que estas
provas têm sobre os alunos são vários, porém um dos principais são criar a sensação de
que o aluno não consegue aprender e que o problema está nele e não no sistema de 
ensino da escola. O resultado é criar milhares de alunos frustrados e com a sensação
de fracasso, pessoas que acreditam não serem capazes de serem fl

uentes em inglês.

DAY #03AREAL DI EAD

            Grande parte dos alunos reclamam da falta de intensidade das aulas em escolas
tradicionais, tornando-as desmotivadoras. Outro fator negativo são os tópicos explorados
nas aulas que em sua grande parte são ultrapassados e não voltados para o inglês da vida real.
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algumas conclusões após anos ensinando
em uma escola tradicional de idiomas

1-) Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, melhor...

2-) Brasil: líder mundial em número de escolas, porém com 5% de fluentes

            Sim, isto é verdade. Ao olharmos para este baixíssimo percentual
de  pessoas fluentes em inglês contrastados com a enorme quantidade
de escolas em todo o país, fica nítido que o sistema de ensino adotado por
escolas de idiomas tornou-se obsoleto e que não gera resultados positivos. 

3-) Escolas não formam alunos independentes

            Grande parte dos alunos que passam por escolas tradicionais - inclusive
aqueles que concluem os cursos - não aprendem a manter seus estudos pós-curso
e acabam esquecendo grande parte do que aprenderam. É preciso dar mais
autonomia aos alunos, fazendo com que eles saibam como estudar através das
melhores e mais interessantes ferramentas da internet para que eles sejam cada

vez mais independentes e continuem aprendendo continuamente.

DAY #03AVERD EAD ...

            Os métodos utilizados em escolas tradicionais não são intensos
nem acelerados porque isto resultaria em um menor período de alunos
pagantes e consequentemente em uma menor margem de lucro.
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