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TEMPO DE APRENDIZADO

Às vezes, por conta da ansiedade e da empolgação, os estudantes 
terminam querendo aprender a língua em tempo recorde. O pro-
blema é que é impossível aprender uma língua (e qualquer outra 
coisa) em pouco tempo — na verdade, aprender uma língua é um 
processo que dura a sua vida toda.

É por isso que é importante ter consciência do fenômeno da Curva de 
Aprendizagem. No começo da jornada, sempre vai ser mais difícil e 

a curva vai demorar a subir. Mas, se você se 
mantiver constante, quando você menos esperar, verá uma mudança súbita 

na curva e sentirá resultados aparecendo como nunca antes
(e isso leva tempo). 
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Muitos professores na rede te prometem

BURLAR
o processo natural do aprendizado do seu
inglês com um método infalível que vai te 
fazer aprender a língua em meses. 

E qual o problema disso? Você pode pergun-
tar, afinal, o dinheiro é seu.

O problema é que quando você cai na pro-
messa de um desses charlatãos, seduzido pe-
los  resultados   exorbitantes,   você   termina

FRUSTRADO.

Quando o prazo do resultado prometido 
chega e você percebe que não aprendeu

NADA,
Quando o prazo do resultado prometido 
chega e você percebe que não aprendeu

o desapontamento joga fora toda  a sua
motivação e você termina desistindo. 

"A PRESSA
É INIMIGA

DA PERFEIÇÃO"
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Se você não para para traduzir tudo que 
pensa em Português, por que tem de ser as-
sim em Inglês? Busque associar as palavras
à sua imagem conceitual, não à sua ima-
gem acústica. A imagem conceitual é a i-
magem que sua mente faz ao relacionar a
palavra com seu significado. A imagem a-
cústica é a representação sonora, a palavra
propriamente dita. Em vez de pensar letra 
por letra para traduzir a palavra house, por
que não para de se preocupar em traduzir 
e não busca associar essa palavra à ima-
gem de uma casa?

CRIE
PENSAR
O HÁBITO DE

EM INGLÊS
PENSAR

🏠🧠HOUSE

🧠HOUSEHOUSE CASA🧠🏠

X
Lembre-se: você quer aprender Inglês, não quer 

aprender a ser um tradutor simulâneo.
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TEMPO

NÃO USA BEM

O SEU



Sua falta de tempo pode
ser apenas falta de 

organização.

Seu dia tem: 
- 24 horas;

- 8 horas você passa trabalhando/estudando
- 8 você passa dormindo 

- Sobram  mais 8 para você! Não vai doer tirar uma
horinha por dia para praticar inglês.

** Algumas pessoas trabalham ou estudam mais de que 8 horas por dia. 
Recomendamos que pare com isso o mais rápido possível. Não é nem 
um pouco saudável, sem falar que termina sendo contraproducente. 

Use o tempo em que você se desloca até o
trabalho, faculdade ou escola para aprender.
Ouça músicas, podcasts, aulas — pratique In-
glês a qualquer custo. E por que não aproveita
também o seu horário de lazer para aprender?
Pega aquela série que você gosta, coloca em In-
glês, pausa toda vez que não entender e vai pes-
quisar! Dessa forma você se diverte e aprende ao
mesmo tempo. 

Se você é gamer, configure os jogos que costuma 
jogar para a língua inglesa e você vai perceber co-
mo assimila rápido o vocabulário.
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RITMO

NÃO RESPEITA

O SEU



DESCUBRA O SEU RITMO
E DANCE CONFORME A 

MÚSICA ESTABELECIDA POR ELE

1) Cada pessoa possui diferentes
formas de aprender. 

Uns aprendem melhor através de músicas,outros 
através de repetição, outros (por mais raros que sejam)
através da gramática. O que define o seu ritmo é você
e sua personalidade, não adianta querer seguir um mé-
todo engessado que ignore completamente quem você é.

É essencial buscar um método de aprendizagem que te 
dê liberdade para aprender no seu ritmo.

2) Seu ritmo sempre vai ser mais pro-
dutivo quando você faz o que gosta.

Encontre atividades que te dão prazer e podem ser praticadas re-
lacionadas com a língua inglesa. Desde assistir a filmes a ler jor-
nais — você que define. O que importa é descobrir uma forma 
de aprender inglês (e, no fim das contas, qualquer outra coisa) 
prazerosamente.

 

💡



GOSTOU DAS DICAS?

Com estas cinco lições podemos perceber que aprender
inglês não é lá esse bixo de sete cabeças! Com um pou-
co de esforço, prática e uns poucos sacrifícios qualquer

pessoa pode aprender inglês.

PILULA DIÁRIA 
DE INGLÊS

´

Siga-nos nas redes e todo dia
aprenda um pouco!

@piluladiariadeingles

facebook.com/piluladiariadeingles


