
 Este é um caminho sem volta, após a leitura, 
você estará  preparado e ávido para novos 
conhecimentos acerca de línguas estrangeiras.

Neste e-book você terá acesso a questões e dicas importantes para 
iniciar e otimizar seus estudos em idiomas, mas cuidado:

AS MELHORES 
DICAS PARA VOCÊ 
DAR O PONTAPÉ
 INICIAL EM SEU 
CURSO DE INGLÊS



A DECISÃO…
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Você está há muito tempo pensando em iniciar o seu curso de inglês? Quais são as 
dificuldades que encontra: tempo, valor do investimento, dificuldade com a língua? Já se 
perguntou: por que começou e parou diversas vezes e não deu em nada? 

É de conhecimento de todos que o inglês se tornou uma ferramenta de comunicação social e 
empresarial no mundo nas últimas décadas e, seus falantes, têm alcançado, além da 
satisfação pessoal, melhores oportunidades na carreira.

O British Council estima que      da população brasileira se comunica em língua inglesa 
logo, a chance está em suas mãos de fazer parte desse grupo seleto de falantes do idioma e 
se dar bem em suas viagens internacionais com seus amigos e familiares, nas entrevistas de 
emprego e nos calls da empresa.

5%

ACOMPANHE O RACIOCÍNIO

Esse E-Book o ajudará com dicas sobre como otimizar a 
sua jornada na aquisição da língua inglesa.

A HORA É 
    AG    RA!



Para iniciarmos, seria legal que você 
refletisse sobre essas quatro questões:

Reflita mesmo! Reserve um tempo para 
responder a essas perguntas; você pode 
conversar com um amigo/familiar sobre 
elas ou individualmente. Você escolhe a 
melhor maneira, horário e local! 
O importante é saber que a 
decisão depende de você.

1 POR QUE EU QUERO 
APRENDER INGLÊS?

2 O QUE MUDARIA NA 
MINHA VIDA SE EU 
APRENDESSE?

3 QUANTO TEMPO EU VOU 
PODER DEDICAR NA MINHA 
VIDA PARA ESTE APRENDIZADO?

4 E SE EU FALASSE 
INGLÊS AGORA?

REFLEXÕES DE 
LIQUIDIFICADOR



O QUE PRECISO SABER SOBRE O INGLÊS 
ANTES DE INICIARO CURSO?

Primeiro, que você é capaz! Não importa se já iniciou o curso em outras escolas ou 
se tem trauma do famoso verbo TO BE. Nas escolas contemporâneas o ensino de 
inglês transpassa o idioma e transfere o aluno para uma imersão na cultura dos 
países que falam inglês.

Um aluno iniciante precisa ter conhecimento de tudo isso e entender o que ele vai fazer, afinal vai 
dedicar um tempo da vida para aprender e toda a vida para praticar. Tem que ser sério e ao mesmo 
tempo divertido, significativo e afetuoso para que o aluno sinta a aprendizagem acontecendo.

Pois bem, se tempo é dinheiro, você está perdendo dinheiro em não reservar uma parte da sua 
semana para estudar inglês. Ainda de acordo com a British Council, o salário dos empregados que 
dominam a Língua Inglesa tende a ser 25% maior que os salários em geral. Em outras palavras, 
custear um curso de inglês não é gasto e sim, investimento. E esse investimento tem retorno muito 
rápido, pois não é preciso terminar o curso e ser fluente para colher as vantagens desse processo; 
pessoas com níveis intermediários de inglês conseguem comunicar-se de forma objetiva em todas as 
situações cotidianas. Sabia disso?

Conhece aquele velho ditado: 
Tempo é dinheiro?

Há diversas teorias acerca da aquisição de uma 
nova língua, e uma delas, muito plausível, é a 
de que a segunda língua é aprendida bem 
como fora a primeira língua: experimentando, 
tentando, errando, sendo corrigido e aos 
poucos criando consolidação. 

EssaEssa ideia de aprendizagem vai muito ao 
encontro da metodologia, bordagem, valores e 
crenças que temos no Michigan, então...

NÃO HÁ APRENDIZAGEM SEM ERRO!



Como reservar
 um tempo para    
estudar inglês        
na correria do          
dia a dia?           

Os alunos nos  níveis iniciantes  devem ter mais contato com a língua. Estão no começo 
da aprendizagem, logo, fica mais fácil esquecer as estruturas se não as praticarmos. 

Mas isso não significa que toda a sua rotina será alterada porque decidiu aprender inglês, é 
preciso organização.

Uma rotina de estudos consistente e frequente é essencial para o progresso. Digamos que se 
você reservar, além das aulas de inglês, 15 minutos extras por dia, você conseguirá um 
resultado surpreendente em um ano.

MANTER A REGULARIDADE É FUNDAMENTAL



CANAIS NO YOUTUBE PARA BEGINNERS:

Série EXTRA: https://www.youtube.com/watch?v=k89GF-i_Eyg&list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF
VOA Learning English: https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish
Learn English 247: https://www.youtube.com/channel/UCzjM439lrjjiYj4sZB9IqjA 
Easy English: https://www.youtube.com/channel/UCTRHegh7UqWuKRymXoqzbzA

PODCASTS PARA BEGINNERS:

Essential English: https://player.fm/series/essential-english-beginners-22053
English Short Stories: https://player.fm/series/english-short-stories-for-beginners
Learn English Podcast: https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/general-english/podcasts

LEITURA PARA BEGINNERS:

News in Levels: https://www.newsinlevels.com/
Simple Wikipedia: https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Além das atividades que o Michigan oferece, você pode assistir séries em inglês, fazer exercícios com suas músicas 
favoritas no lyricstraining.com e abusar de recursos gratuitos na internet. 

Já sei o que está pensando: “mas onde posso encontá-los?” 

Tá bom, tá bom, nós somos meio Fada Madrinha, então aqui tem alguns links para você clicar e dar uma olhadinha, 
antes de incluí-los em seus favoritos.

QUERO VER VOCÊ ARRUMAR 
DESCULPA AGORA! 

Brincadeira...só estamos tentando otimizar o início do seu 
caminhar na aprendizagem da língua Inglesa.

O que devo fazer 
no tempo extra
de estudo autônomo?



A pergunta que mais 
ouvimos por aqui:
Em quanto tempo 
conseguirei falar 
inglês?

Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares!!! 
porque depende de três aspectos:

“um passo de
 cada vez”STEP BY ST

EP

1 ESCOLHA DE UMA BOA
INSTITUIÇAO DE ENSINO

2 QUANTO TEMPO VOCÊ 
DEDICARÁ AO INGLÊS 
POR SEMANA

3 PERSISTÊNCIA

No Michigan, os alunos falam inglês desde o primeiro dia de aula, porque em 
nossa metodologia ensinamosinglês em inglês. A cada aula o aluno sente-se 
mais encorajado a comunicar-se, arriscando-se cada vez mais. Posso garantir 
que o resultado depende  70% de você e 30% da sua instituição,  se 
ambas trabalharem juntas, o sucesso chega e, quando menos você espera, está 
comunicando-se em inglês. Como dissemos anteriormente o resultado é 
progressivo e consistente.



UM MUNDO QUE SE ABRE

Depois de algumas aulas de inglês, é muito comum os alunos dizerem:

Esses são breves relatos que presenciamos todos os dias em nossas salas de aulas, é 
evidente que o aluno passa a ter acesso a um mundo que estava escondido, é mágico!

Esperamos que tenha curtido as dicas! Podemos nos falar mais, fique 
à vontade para nos procurar, teremos prazer em tirar suas dúvidas. 

Um abraço ou melhor...XoXo

teacher, não acredito que barbecue do molho 
do lanche significa churrasco em inglês!“
“teacher, aquela música que amo, 

já sei o que significa o título.“
“

teacher, assisti uma série e 
entendi algumas palavras.“

“
VOCÊ QUER DESCOBRIR ESSE MUNDO?



bit.ly/wa-michigan-v
bit.ly/wa-smartmichigan
bit.ly/wa-michiganbes

www.michiganidiomas.com.br
www.michiganidiomas.com.br

www.michiganidiomas.com.br

www.facebook.com/smartmichigan
www.facebook.com/MichiganIdiomasValinhos

www.instagram.com/smart.michigan/
www.instagram.com/michiganidiomas/

www.linkedin.com/company/michigan-idiomas/

www.youtube.com/channel/UCuKSmcEn2UlYC4Yyy4TAh

NÃO DEIXE DE NOS ACOMPANHAR 
NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!


