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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 en-
sino 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
http://www.englishexperts.com.br?utm_source=ebooks_18dias&utm_medium=pdf&utm_campaign=rodape
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Introdução
Todos nós que estudamos inglês queremos melhorar nosso desempe-
nho e ter mais fluência e com este intuito apresento este e-book com 
18 dicas valiosas para você aperfeiçoar suas habilidades de escrita, 
fala, escrita e audição.

O e-book serve como um apoio ao seu estudo numa escola regular 
de idiomas ou como autodidata. Agora, o elemento principal do seu 
aprendizado é VOCÊ! VOCÊ que é uma pessoa corajosa e determinada 
em melhorar pessoal e profissionalmente.

Prof. Adir Ferreira

http://www.englishexperts.com.br
http://www.englishexperts.com.br?utm_source=ebooks_18dias&utm_medium=pdf&utm_campaign=rodape
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Dia 01 - The Vocabulary Tree
A habilidade de aprender e reter vocabulário requer muita atenção e 
um recurso muito interessante é a árvore de vocabulário. Veja como 
funciona:

1. Escolha uma área de seu interesse.

2. Escreva um pequeno parágrafo (em português) sobre tal área 
usando o máximo de palavras relativas ao assunto possível.

3. Crie uma árvore de vocabulário da seguinte forma: coloque o 
tema no meio da folha (por exemplo, informática). Ao redor do 
tema coloque algumas seções: verbos, substantivos, adjetivos, 
etc.

4. Escreva, em português, o vocabulário relacionado a cada seção. 
Se precisar, coloque sub-seções.

5. Coloque a tradução dos itens ao lado do original em português.

6. Reescreva seu parágrafo em inglês, usando o novo vocabulário.

7. Para ativar o vocabulário, leia o parágrafo em voz alta ou 
decore-o.

8. Se possível, peça para um professor corrigir a parte de gramá-
tica.

http://www.englishexperts.com.br
http://www.englishexperts.com.br?utm_source=ebooks_18dias&utm_medium=pdf&utm_campaign=rodape
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