AULA 01

“My english was not always like this, I was not born and raised
bilingual, it was not always easy and natural for me to speak
English.”

Aqui estão os erros que você pode estar cometendo

Ciclo do estudante de gramática
Um ciclo que prende o aluno, forçando-o a pensar demais em
estrutura na hora de falar.
Consequência
O aluno fica lento ao falar e perde o timing. Fala muito devagar e perde a
naturalidade

Não falar desde o dia 1
Quando você aprende um novo idioma, precisa se acostumar a fazer novos
sons que não está acostumado a fazer.
Consequência
Fica com vergonha de falar porque não se lembra das pronúncias, fica
inseguro ao falar ou até com vergonha por não saber.

Aprender vocabulário irrelevante
O aluno que estuda sozinho sofre muito dessa síndrome do acumulador.
Baixa mil PDFs, salva posts que nunca vai revisitar.
Consequência
Gasta energia de trabalho (energia cerebral) com algo que nunca vai usar e
depois quando mais precisa, se esquece, pois o vocabulário não está
automático na cabeça, muito menos na ponta da língua.

QUER SABER SE VOCÊ É UM ALUNO ACUMULADOR?
Faça o teste a seguir:

Assinale sim ou não para cada afirmação abaixo:
SIM
1. Sigo mais de 10 professores de Inglês
2. Anoto palavras que não conheço sem pensar se são
úteis.
3. Tenho mais de 20 posts de inglês salvos no meu
Instagram.
4. Faço resumo das aulas, mas não reviso.
5. Quando leio algo em inglês, pesquiso por 80% das
palavras que não conheço.
6. Quando vejo filmes ou séries procuro aprender mais
de 10 frases ou palavras cada vez que assisto.
7. Aprendo e estudo muito, mas na hora de usar não
lembro.
8. Nunca falo em voz alta enquanto estudo.
9. Acho que para começar a falar preciso estudar mais.
10. Acho que para começar a falar preciso de muito mais
vocabulário.
11. Estudo gramática sempre que acho que meu inglês
está fraco.
12. Assisto ou sigo mais de 10 canais de Inglês no
Youtube.
13. Minha técnica para aprender mais é anotar.
14. Se eu não escrevo tudo não me lembro.
15. Tenho um caderno cheio de anotações de inglês, mas
confesso que nunca me sentei para reler ou revisar.

NÃO

VAMOS AO RESULTADO

Agora conte quantos Sim ✅

você marcou no teste e verifique seu resultado:

🔴 10 a 15 pontos: Você é um/a acumulador/a nato/a. Acumular é o seu vício e o seu
maior empecilho para aprender. Enquanto você se mantiver assim, será muito difícil falar
inglês. Mas, não se preocupe você está no lugar certo para sair desta situação.
🟡 05 – 09 pontos: Você acumula muito ainda, e precisa urgentemente se livrar deste
hábito. Saber e não usar é o mesmo que não saber. Atenção. Mas, não se preocupe você
está no lugar certo para sair desta situação.
🟢 01 – 05 pontos: Você acumula pouco e entendeu que não se aprende inglês com
dicas, ou acumulando PDFs. Você já sabe que para aprender precisa de método e prática.
Parabéns!

Agora que você já tem uma ideia do ponto em que está, você já sabe o que precisa fazer.
CLIQUE no link abaixo e já ativa o Lembrete para a nossa AULA 2 do nosso
Projeto Destrave Seu Inglês – O ano da sua fluência.

CLIQUE AQUI PARA ATIVAR O LEMBRETE DA AULA 2

