Cronograma de Estudo para o Kit Completo de Inglês

Olá Seja bem-vindo! Desde já muito obrigado por ajudar o site
aulasdeinglesgratis.net nós realmente estamos carentes de ajuda, nunca
imaginaríamos que o site teria tamanha proporção, são mais de 5000 alunos
estudando no site todos os dias. Isso é motivo de alegria.
Neste post veremos o Cronograma de estudo para o Kit Completo. Até
mesmo porque nós deve estar por dentro de como estudar corretamente para
não ficarmos perdidos em tantos materiais. Veja a lista abaixo. Esta deve ser a
forma de estudo, ou seja, começar pelas frases e terminar nos verbos:










1º 1000 Frases em Inglês:
2º 100 Textos
3º 100 textos 2
4º 100 Conversações
5º 215 Conversações
6º 500 Expressões:
7º 200 Phrasal Verbs
8º 3000 vocabulários
9º Verbos em Inglês Regulares e Irregulares

Todos os áudios possuem um agrupamento de frases. Por exemplo, o áudio
da A das frases possui 30 frases, ou seja, este áudio vai conter 30 frases. Então
quando eu disser, estudar as frases estarei me referindo ao conjunto de áudio e
não em uma ou duas frases em particular, entendeu?
O cronograma de estudo abrange todos os 9 itens e deve ser seguido para
que tenhamos um bom desempenho em nossas aulas. Este exemplo que vou
passar serve para as frases, textos, conversações etc. Todos os itens descritos
acima. Você vai seguir essa lógica para todos.
Eu recomendo estudar de “um” a “dois” áudios por dia, no máximo. Até
porque para não sobre carregar os estudos. Não adianta pressa. Querer estudar
10, 20 áudios por dia não vai surgir efeito algum. Vamos com calma. Eu já
expliquei em vídeo meu que quando menos estudamos, mais armazenamos.
Então a ideia é estudar pouco e absorver muito.
Jackson, e se o áudio tiver 200 frases? O que devo fazer? Divida este áudio
em partes, exemplo. 4 partes. Ouça e pause o áudio em 50 frases, totalizando
200. Etc.
Você não precisa necessariamente estudar um áudio por dia, até porque
trabalhamos, estudamos, cuidamos dos nossos afazeres, caso você não consiga
ouvir o áudio em um dia, estude metade, no outro dia você estuda o restante.
Até porque o tempo para cada pessoa é relativo. Então, Não tenha pressa! Mas
tenha em mente que você deve estudar todos os dias. Não importante quantas
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horas. Se é 30 minutos, uma hora, duas, três, não importa. O importante é que
você estude todos os dias.
Jackson, quantas vezes preciso estudar cada áudio? Essa é uma pergunta
bastante corriqueira entre os alunos. Eu já citei isso em alguns vídeos. E Sim
você deve ouvir no mínimo 50 vezes cada áudio. Porque se não fizermos isso,
vamos estudar e estudar, e esquecer tudo o que aprendemos. Então o lance é
Estudar bastante vezes. Eu quando estudava, eu não estudava apenas 50. Mas
sim de 100 a 200 vezes cada aula. E não me arrependo nada por isso. Muito
pelo contrário. Foi isso que me deu um sotaque bacana no Inglês. Então façam
isso! Estude no mínimo 50 vezes. Quando estudamos várias vezes o mesmo
áudio, estaremos dizendo ao nosso cérebro que as informações que estamos
estudando é relevante e deve ser armazenada com ênfase.
Agora vamos organizar estas 50 vezes. Eu vou dividir o número de repetições
de áudios que devemos estudar, ouvir, transcrever, ler etc. Então fique atento
abaixo:
Quando reproduzir o áudio
10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em português,
10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em Inglês.
10 Vezes – Ouvir e Ler juntamente com o texto/Frase Inglês
10 Vezes – Ouvir apenas, sem olhar para o texto/frase.
10 vezes – Ouvir e Transcrever para um caderno, ou computador o áudio que
você está estudando, lembrando que você deve ouvir e transcrever, não ouvir,
transcrever olhando no texto. Ai fica fácil ne?! Você deve ouvir sem olhar em
nada, e tentar traduzir.

Se juntarmos todas as vezes, veremos que são 50 vezes o mesmo áudio.
Faça isso com todos os itens do Kit Completo.
Agora é questão de lógica, se um áudio contém 200 frases, basta estudar 50
vezes a parte que você dividiu. E seguir o raciocínio acima.
Ex: Audio “Tal” = 200 Frases, vamos dividir.
50 = 10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em português,
10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em Inglês.
10 Vezes – Ouvir e Ler juntamente com o texto/Frase Inglês
10 Vezes – Ouvir apenas, sem olhar para o texto/frase.
10 vezes – Ouvir e Transcrever para um caderno, ou computador o áudio que
você está estudando
50 = 10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em português,
10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em Inglês.
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10 Vezes – Ouvir e Ler juntamente com o texto/Frase Inglês
10 Vezes – Ouvir apenas, sem olhar para o texto/frase.
10 vezes – Ouvir e Transcrever para um caderno, ou computador o áudio que
você está estudando
50 = 10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em português,
10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em Inglês.
10 Vezes – Ouvir e Ler juntamente com o texto/Frase Inglês
10 Vezes – Ouvir apenas, sem olhar para o texto/frase.
10 vezes – Ouvir e Transcrever para um caderno, ou computador o áudio que
você está estudando
50 = 10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em português,
10 Vezes – Ouvir e prestar atenção na escrita em Inglês.
10 Vezes – Ouvir e Ler juntamente com o texto/Frase Inglês
10 Vezes – Ouvir apenas, sem olhar para o texto/frase.
10 vezes – Ouvir e Transcrever para um caderno, ou computador o áudio que
você está estudando
É bem simples. Basta estudar 50 vezes a parte que você separou, viu,
impossível não ter entendido.
Jackson devo transcrever tudo? Sim é recomendado, mas caso não queira
não tem problema. Transcreva no máximo uma duas vezes. A transcrição é
essencial para melhorarmos na escrita e também para memorizarmos mais
rapidamente as aulas. Então fica a critério. Quando eu estudava eu comprei
vários cadernos justamente para isso.
Jackson eu estudei 50 vezes porém quando eu ouço o áudio eu entendo
90%, posso prosseguir? É claro que não ne! Você deve partir para o próximo
áudio somente quando conseguir pronunciar corretamente as frases, textos
expressões etc. Corretamente. Sem erros. Ai sim você pode passar a próxima.
Caso contrário, estude mais 50 vezes, caso não consiga em um único dia, estude
dois dias, caso ainda não consiga. Estude 3 a 4 dias o mesmo áudio. Mas você
vai conseguir. Não tenha Pressa! Vai com calma. O processo de idiomas é
demorado mesmo.
Fora o material o que você me recomenda, Jackson? Eu Recomendo você
ir aprendendo palavras novas, em notícias em inglês, vídeos em entrevista. Ouvir
músicas em inglês. “Apenas ouvir, não precisa estudar” ninguém fala inglês
estudando músicas. Use as músicas apenas para relaxar a mente.
Eu recomendo assistir series em inglês e português (eu recomendo a série
Friends). Com legenda em inglês/ português, português/Inglês. Assista filmes
para o público infantil, como Frozen, Shrek, tem milhares de filmes de animações
que vem com vocabulário fáceis para todos os públicos, assistam em inglês,
português com ambas legendas. Compre um caderno para anotar as palavras
novas que você forem encontrando.
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Quando completar 6 meses de estudo através do kit completo. Escreva 2
textos por semana, de no máximo 7 linhas, falando sobre a sua rotina, sua vida,
sobre o que você quer fazer, sobre seu dia. Escreva na primeira pessoa. Como
que se você estivesse falando para alguém a sua rotina. Memorize este texto,
decore bem, como se você fosse dar uma palestra. Ex.
Why am I learning English?
My name is Jackson Roger, and I’m learning English because I love this
language. And I have a dream to live in the USA. I want to speak English fluently
one day, this is way I’m studying. English is not hard, It’s easy. And I’ll get my
dream….[…]
Fazendo isso duas vezes por semana. Você vai acelerar o processo da
fluência. Quando a pessoa faz isso, ela fala inglês muito rápido, igual a um
nativo. Então faça isso. O texto pode ser sobre qualquer coisa. Porem deve ser
contado na primeira pessoa. Não tem erro, basta seguir aqui o modelo
apresentado e mandar “ver”. Se você puder recomendar o Kit Completo para
mais amigos, ou parentes, para os mesmos estarem adquirindo. Você vai
estudar ajudando o site AIG nesta empreitada que é disseminar e ajudar
mais e mais alunos que estão precisando de uma ajudinha na hora de
aprende inglês. Porque quanto mais recursos nós tivermos, mais
ferramentas, mais materiais iremos disponibilizar.
Não deixe de acessar no site, diariamente temos conteúdo bacana lá.
Quando você terminar o Kit completo você estará disponível para estudar um
livro de gramática. Porém só quando terminar o kit. Qualquer livro de gramatica
em inglês vai te ajudar. Não precisa de um especifico. Qualquer um completo já
está valendo.
Eu sou Jackson Roger, fico por aqui. Bons estudos!

Várzea grande-MT 03/02/2016

Escrito por Jackson Roger – Site: www.aulasdeinglesgratis.net

