Olá, bem vindo!
Meu nome é Ysday Custódio e estou
super contente por saber que você está
acompanhando meu trabalho no blog.
Fico mais feliz ainda em saber que você
se interessa em aprender inglês de
verdade. Tenha certeza que você está no
local certo.
Sou formado em Jornalismo e PósGraduado em Ensino de Língua Inglesa,
ou seja, sei muito bem o que estou
falando, tanto no quesito comunicação
quanto ensinar inglês.
Fiz meu curso de Inglês na UnB Idiomas
(Escola de Inglês da Universidade de Brasília) e tive a oportunidade de fazer meu
intercâmbio em Boston nos EUA.
Atualmente sou Servidor Público na função de Chefe do Núcleo de Educação do
Hospital de Base de Brasília.
E com muito orgulho, sou professor de Ingles da Escola de Governo do Distrito
Federal.
Como você pode perceber, amo ensinar :D

Estruturação do Blog
Minha intenção com o blog Ingles de Fato é levar de forma online e gratuita aulas de
ingles que vão verdadeiramente ensinar o idioma aos interessados.
E este ebook tem o propósito de explicar à você todo o procedimento de cada aula,
que são desenhadas em 5 Passos absolutamente completos e eficazes.
100% das aulas do Blog usam este passo-a-passo que explicarei com detalhes nas
próximas páginas.
Parabéns novamente pelo foco, esforço e dedicação para, junto comigo, aprender
Ingles de Fato.
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1º Passo - Witnessing - testemunhando e
aquecendo nossos ouvidos

Assim como um atleta precisa se alongar e aquecer antes de começar suas
atividades pesadas, assim também será você.
Este primeiro passo das aulas do Blog é focado para trabalhar seus ouvidos,
preparando todo a sua mente para estudar e aprender ingles.
Nesta seção, você encontrará um vídeo que possui um diálogo simples, didático e
completo para que você possa acostumar seus ouvidos ao idioma.
Todos os alunos que iniciam seus estudos sempre se queixam da velocidade com
que os americanos falam, não é verdade?
Mas vamos ser franco, quem é que fala devagar em sua língua materna?
A questão não é que eles falam rápido demais, somos nós que não estamos
habituados a ouvir essa nova língua que estamos aprendendo!
E esse primeiro passo da aula vem justamente atacar e derrubar essa barreira
auditiva.
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Ouvindo o diálogo que está em formato de vídeo, permitirá seu desenvolvimento
para receber o idioma. Quanto mais vídeos você escutar, mais prático ficará.
Witnessing, que significa “testemunhando”, permite te colocar em frente à um
diálogo absolutamente normal e comum em inglês, fazendo com que você se
aprofunde no idioma.
Além, de escutar o diálogo, o ponto chave do exercício é escrever o que você
entendeu!
Isso mesmo, você dá play, ouve o diálogo até a metade do vídeo (que é o fim da
conversa) e logo em seguida escreve aquilo que você ouviu.
Obviamente sua pergunta será: “Mas como vou escrever se não entendi nada e
tampouco domino a escrita do idioma?”
Vou explicar: assim como uma criança escuta as pessoas ao seu redor falando e
falando, mas não entendem nada, assim será você, escutará o diálogo mesmo sem
entender.
Lembre-se que de tanto a criança ouvir, ela aprende com o tempo o que as palavras
significam.

Os seus resultados
Obviamente você entenderá um “Hello, Hi, Bye bye”, não se preocupe, o
procedimento é esse mesmo.
Repare que, com pouquíssimas aulas, você já estará entendendo muito coisa, pois
seus ouvidos estarão com mais prática.
É óbvio que você pode escutar quantas vezes você quiser e ir colocando no papel
aquelas palavras que você entender ou mesmo as que você acha que são, sem se
preocupar com tradução ou grafia correta.
Você perceberá que no meio do vídeo, o diálogo começará a se repetir, mas desta
vez com a transcrição, para que você possa ver o que escreveu, comparar e
reescrever todo o diálogo.
De posse do áudio e do texto, agora você perceberá que ficará bem claro a
identificação das palavras.
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E o fato de reescrever, após ter ouvido algumas vezes a conversa, permitirá que
você grave a palavra e isso é magnífico.
Nesta etapa, além de praticar seus ouvidos, você já começará a gravar como se
escreve e como se pronuncia, tudo em uma única ativida.
E tem mais, será super indicado que você PRONUNCIE o diálogo junto com o
vídeo, lendo o que você escreveu.
Veja como este rápido exercício é absolutamente completo:
-

Você ouve o diálogo diversas vezes (Praticando a escuta)
Você lê o diálogo (Praticando a leitura)
Você escreve o que entendeu (Fixando as palavras e treinando a escrita)
Você pronuncia o diálogo (Exercitando sua pronúncia)

Caramba! Você acaba de praticar todas as habilidades (Escutar, Ler, Escrever e
Falar) em um exercício de poucos minutos. Isso é fantástico!
E por fim, é super importante que você escute uma última vez o diálogo (sem a
legenda), percebendo que agora você consegue identificar perfeitamente onde
começa uma palavra e termina outra.
Com o decorrer das aulas, essa identificação ficará bem natural e instantânea, pois
TODAS as matérias do Blog são desenhadas exatamente com essa estrutura para
te fazer aprender ingles.
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2º Passo - Instruct - Instruir para fixar de vez

Neste 2º passo, você fará o seu cérebro e sua memória trabalharem a seu favor.
Mas como assim, por acaso tem como fazer meu cérebro e memória trabalharem
contra mim?
Bem, de certa forma sim.
Quando você traduz tudo o que lê no Google ou usa um dicionário Ingles/portugues
ou Portugues/Ingles em quase 100º de suas tarefas, então você está “viciado” em
tradução.
E isso é “sabotar” seus estudos, uma vez que não há esforço para fixar as palavras,
pois o dicionário está sempre do seu lado.
Sendo assim, essa segunda seção de nossa aula foi desenhada para que você não
fique refém de um material de tradução, favorecendo a fixação de vocabulário.
Aqui, eu colocarei algumas palavras e seus sinônimos, antônimos ou palavras
relacionadas à ela, com o objetivo de se fazer associações para aprender ingles.
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Ou seja, ao invés que você traduzir, você vai descobrir o significado das palavras
por meio de seus sinônimos/antônimos, forçando seus neurônios a trabalharem a
seu favor.
Dessa força você verá que com pouquíssimas aulas, você fará associações que te
permitirão saber o significado de muitas palavras sem precisar traduzir.
E olha que bacana, você saberá o significado sem ter recorrido ao idioma
português.
Você verá a palavra com seus sinônimos, antônimos e palavras relacionadas
também em ingles e você entenderá seus significados sem ter saído do ambiente
“ingles”.
Novamente esse exercício é absolutamente fantástico!
Você, em poucas aulas, se verá sabendo diversas palavras sem precisar traduzir.
Obviamente que estas palavras não estão desconexas nem são escolhidas por
acaso: depois dessa atividade, você terá um texto com todas elas inseridas.
Sua tarefa será ler o texto e localizar as palavras estudadas.
Ao final da leitura, você verá que foi muito fácil localizar as palavras, bem como
compreender o texto.
Isso mesmo, você entenderá toda a ideia central do texto, pois as palavras
principais você já estudou na atividade anterior.

Concluindo o 2º Passo
E para a conclusão desse 2º passo, eu farei uma breve explanação sobre o tema
principal da aula.
Mas não se preocupe, você terá tabelas, listas e até desenhos facilitando e tornando
o aprendizado bem didático e divertido.
Então veja que exercício completo é esse segundo passo de nossa aula
-

Você aprendeu novas palavras e seus significados sem recorrer a um
dicionário
Você aprendeu sinônimos, antônimos e outras palavras similares sem sair
de um ambiente de língua inglesa.
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-

Você viu a utilização dessas palavras na prática em um curto texto.
Você foi capaz de localizar as palavras aprendidas e entender o sentido
central.

Veja que magnífico! Você colocou seu cérebro e memória para trabalharem a seu
favor, fugindo de vícios.
É evidente que existirão palavras que você não saberá, tanto ao longo do texto
quanto ao longo das explicações e exemplos.
Você perceberá que coloquei os exemplos sem colocar as traduções e isso é
proposital.
Primeiro, seguindo a mesma lógica, se eu colocasse a tradução, você continuaria
com esse vício e não posso ser incoerente não é mesmo?
Segundo, você precisa tomar uma ação para aprender ingles, que é procurar
sinônimos, antônimos e palavras similares fixando o aprendizado.
Então, não perca tempo procurando traduções, pelo contrário INVISTA seu tempo
procurando sinônimos, antônimos e palavras relativas em inglês no Google.
Dessa forma, tomando atitude e fazendo um esforço para aprender significados sem
tradução você estará se habituando a adquirir vocabulário de uma forma autêntica e
poderosa.
E como eu já disse, em pouco tempo fazendo um estudo constante das aulas do
Blog, você já estará craque em procurar os significados na própria língua inglesa e
bem logo nem disso precisará, pois seu vocabulário será bem amplo.
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3º Passo - Practice - A prática nos leva à perfeição

E como em toda boa aula de ingles, este é o momento de colocar em prática os
conhecimentos adquiridos.
Alguns exercícios serão estrategicamente colocados neste 3º Passo para que você
possa ter noção de sua evolução e domínio do que foi explicado.
Vou reforçar aqui que você não precisa decorar nada para aprender ingles.
Volte às explicações quantas vezes forem necessárias. Tire proveito de todo o
material e consulte tudo o que quiser quantas vezes achar útil.
Você reparou que o método que uso é completamente intuitivo e focado para o seu
desenvolvimento de forma rápida e dinâmica, favorecendo seu desenvolvimento de
forma natural.
Vamos dar um fim em “decorebas”, repetições desnecessárias e utilização de
procedimentos que dão a falsa impressão de aprendizado.
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Perceba que a nesta etapa da aula você tem toda a liberdade de procurar mais
exercícios na internet para praticar.
São diversos os sites que trazem atividades onde você pode preencher e logo em
seguida eles te dão as respostas.
Mas cuidado, não sabote a si mesmo olhando as respostas sem antes fazer um
esforço para responder as atividades.
Logo abaixo dos exercícios de todas as aulas do Blog eu forneço as respostas.
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4º Passo - Actualize - Vejamos aqui como aprender
inglês fazendo.

Complementando o passo 3, mas tão importante que virou o passo 4, a parte de
manifestar seu conhecimento será desenvolvido nesta seção.
No 4º passo, você aluno tem a possibilidade de escrever frases, parágrafos, textos,
etc. utilizando o conhecimento aprendido.
E como coloco em todas as aulas, não tenha medo de ousar.
Quando você se desafia, só você tem a ganhar. Quanto mais longe você tenta
chegar, melhor.
Aqui não existe “um passo mais longo que a perna”, aqui existe desafio, que em
nosso caso, leva à perfeição.
Além disso, você tem a oportunidade de postar suas produções nos comentários
desta aula.
Isso permitindo que eu mesmo possa olhar suas atividades e te dar um feedback. A
área de comentários será nossa mini sala de aula.
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Inclusive todos os alunos e leitores do Blog Inglês de Fato estão convidados a
oferecerem ajuda mútua.
Ou seja, aqui invertemos a sala de aula, e os alunos também podem se ajudarem,
desenvolvendo suas próprias habilidades.

5º Passo - Revise - Para aprender inglês, revisar é
um ponto chave

Esta seção é contigo. Revise tudo o que foi feito!
-

Ouça o diálogo mais uma vez.
Reescreva-o e pronuncie em voz alta.
Corrija seu texto com a transcrição no vídeo.
Reveja as palavras e seus sinônimos/antônimos
Releia com calma as instruções para você “digerir” as informações
Medite os exercícios.
Produza o tanto de frases quantas forem possíveis.
Use a poderosa ferramenta de MAPA MENTAL para aumentar o potencial
de seus estudos.

No Blog Inglês de Fato, todos estes importantes passos são seguidos em 100%
das aulas.
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Então, não se preocupe com a didática. Apenas acesse o nosso Blog e sinta-se
emcasa para focar em seus estudos.
E lembre-se, só você tem a ganhar. E seguindo esses 5 passos absolutamente
completos você com certeza aprenderá Ingles de Fato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFINITIVO: Descubra Agora o
Método ÚNICO e Simples usado
para Aprender Inglês Fluente Na
Internet 100% Do Zero
CLIQUE AQUI AGORA

QUERO APRENDER UM MÉTODO QUE REALMENTE FUNCIONE
(clique aqui)
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