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Prefácio
O English Experts tem o prazer de anunciar uma coleção de livros 
eletrônicos (e-books) que vai mudar a forma com que os estudantes 
vão encarar o estudo de idiomas.

Combinamos o melhor da tecnologia e design com o melhor do ensi-
no de língua inglesa no Brasil. Trazemos ao aluno que estuda inglês 
por conta própria uma série de livros eletrônicos (e-books) escritos 
de forma a atender às suas reais necessidades.

Nossa proposta é disponibilizar conteúdo feito especialmente para 
os alunos brasileiros abrangendo uma ampla gama de tópicos como: 
gramática, pronúncia, vocabulário, escrita, cultura e motivação.

Críticas e sugestões são muito bem-vindas. 

Contato: contato@englishexperts.com.br 

Equipe English Experts

http://www.englishexperts.com.br?utm_source=ebooks_aprendaprep&utm_medium=pdf&utm_campaign=capa
http://www.englishexperts.com.br/
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Introdução
Ser fluente em inglês! É o sonho de quase todos e é por isso que você 
adquiriu este e-book! 

Como você já deve saber, não existe fórmula milagrosa para ser 
fluente em inglês. As dicas deste e-book tratam de como melhorar 
sua pronúncia, escrita, vocabulário, como usar os diálogos que vêm 
no seu livro de inglês, como trabalhar com sufixos, podcasts, vídeos 
do Youtube, o uso de dicionários (com "drama"!), os exames de profi-
ciência, as legendas dos filmes, motivação e finalmente "O Segredo" 
para falar inglês fluentemente.

Mostro alguns atalhos para você otimizar seu tempo e aproveitar ao 
máximo os recursos que você já tem, sem precisar gastar muito! Leia 
as dicas não somente uma vez, mas várias vezes para internalizá-las 
e assim torná-las um hábito saudável e contínuo.

Enjoy these tips and be fluent in English!

http://www.englishexperts.com.br?utm_source=ebooks_aprendaprep&utm_medium=pdf&utm_campaign=capa
http://www.englishexperts.com.br/
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01 - Trabalhando com Diálogos
Na minha adolescência estive exatamente 02 anos em escolas de idio-
mas, aos 14 e aos 16 anos. O resto corri atrás sozinho mesmo. Naquela 
época havia um monopólio das escolas para não disponibilizarem o 
áudio dos cursos para os alunos, pois as fitas k7 custavam muito caro 
e tinha professor picareta que xerocava livro para dar aula em casa 
usando o material da escola e blá blá blá.

Enfim, meu contato com o inglês real era com os filmes em VHS, co-
locando fita crepe na legenda pra poder treinar a audição, esse tipo 
de coisa (pensa que foi fácil?).

Hoje em dia a maioria dos livros didáticos vêm com pelos menos al-
guns diálogos em CD/CD-Rom e, sem ser hipócrita, também podemos 
conseguir os áudios, livros, workbooks, etc., em alguns sites especiali-
zados em downloads de materiais para ensino e aprendizado de idio-
mas.

Eis o ponto aonde quero chegar: os diálogos dos livros! Ah, se eu ti-
vesse tido esse tipo de material na minha época!

Agora você, aluno de curso regular em escola de idiomas que têm o 
material extra no CD/CD-Rom, pode melhorar ainda mais seu inglês 
sem gastar um centavo utilizando algumas técnicas.

Suponhamos que você viu na aula hoje aquele diálogo entre o Jack e 
a Mary que estão num supermercado e não se veem há muito tempo, 
um pergunta da vida do outro, esse tipo de coisa. Seu professor tra-
balhou o diálogo com vocês na sala de aula, fez pre-listening activities, 
trabalhou vocabulário, pronúncia e fez até um pequeno bate-papo 
depois.

Minha pergunta é: você se sente capaz de dizer que aprendeu 100% 
do diálogo? Você saberia ouvir e transcrevê-lo corretamente?

http://www.englishexperts.com.br?utm_source=ebooks_aprendaprep&utm_medium=pdf&utm_campaign=capa
http://www.englishexperts.com.br/
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