
Língua Inglesa 





Vá com Calma 

Não queira aprender tudo 
de uma só vez. 01 

Assista Séries 
Assista o mesmo episódio 
de um seriado várias e 
várias vezes em inglês. 

02 

Seja Organizado  

Arranje tempo para 
estudar inglês. 03 

Foco 

Coloque rótulos com o 
nome das coisas em inglês 
por toda sua casa. 

04 

Paciência 

Não se preocupe com essa 
coisa de quanto tempo leva 
para ser fluente em inglês. 

05 
Comunicação 

Mantenha em mente que 
saber se comunicar é 
muito melhor do que saber 
as regras gramaticais de 
cor e salteado. 

06 



Vamos criar uma rotina de estudo! 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 



Dicas para estudar Inglês 

usando o seu celular 



Podcast 

01 

Uma forma super dinâmica de 
estudar Inglês! 



O Spotify é um serviço de streaming digital que 
dá acesso instantâneo a milhões de músicas, 
podcasts, vídeos e outros conteúdos de artistas de 
todo o mundo. O Spotify está disponível para 
vários dispositivos, incluindo computadores, 
celulares, tablets, alto-falantes, TVs e carros. 

Você já ouviu falar no Spotify? 



1. Acesse o Play Store 

Como usar o Spotify?  

2. Baixe o aplicativo 
Spotify 

3. Faça seu login e 
comece a usar 



Aprender Inglês com o Spotify 

Inglês com Rhavi 

Carneiro 
Para quem 

gosta de 

gramática 

Para quem 

gosta de 

curiosidades 

sobre a língua! 

Para quem 

ama música!! 



Inglês com Séries 

02 

Imagina aprender Inglês com sua 
série favorita!  



Onde Assistir 



Series 
Teacher 

Essa está na minha lista  

da netflix  

Essa série é tipo... 

Super top! Aquelas que 

vc não consegue parar 

de assistir!! 

Classificação Indicativa: 12 Anos 



Series 
Teacher 

Friends é clássica né!  

 

♫Smelly Cat, Smelly Cat 

It's not your fault♫   

#amomuito 

Classificação Indicativa: 12 Anos 



Series 
Teacher 

Gente essa eu descobri 

no curso de Inglês! Além 

de engraçada, te ensina 

várias palavras novas :)  

Classificação Indicativa: 12 Anos 



Series 
Teacher 

Só assista se vc tiver um 

coração forte ❤ 

 

Classificação Indicativa: 12 Anos 



Series 
Teacher 

Imagina uma cidade 

doida de pedra... Mas 

muiiiitcho loca 💀  

 

Classificação Indicativa: 14 Anos 



Series 
Teacher 

Classificação Indicativa: 14 Anos 



Jogos e Aplicativos 

03 

Imagina aprender Inglês 
jogando!!!! 



Teacher @teacherdeingles       Now      

Se você, assim como eu, ama música, baixe 

esse aplicativo em seu celular! 



Teacher @teacherdeingles       Now      

Quem não conhece o duolingo?! Aprenda Inglês 

brincando  



Todos os aplicativos estão 

disponíveis no PlaySore 

Teacher @teacherdeingles       Now      

Aprenda vários idiomas brincando  



Todos os aplicativos estão 

disponíveis no PlaySore 

Teacher @teacherdeingles       Now      

Aprenda Inglês brincando  



Canais do Youtube 

04 

Sim, você tem acesso a aulas 
de Inglês! 



Ótima! 



Faz jus ao 

nome! 



Sites com jogos e 

atividades 



https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


Foco, Dedicação 

e Força 
“Aprenda com o ontem. Viva o Hoje. Tenha esperança 

para o Amanhã” 

Albert Einstein 



THANKS 




