
Solte a Língua

10 dicas para 
aprender/estudar 

inglês sozinho.



1) Escolha um aplicativo e/ou um livro didático!
Para estudar sozinho, você precisa ter uma 
sequência de conteúdo e o aplicativo e/ou o 
livro didático vai te ajudar nesse processo!

Aplicativos:
• Duolingo
• Busuu
• ABA English
• Babbel

Livros didáticos:
Qualquer livro da Cambridge ou Oxford.

Editora de livros para ensino de idiomas:
Disal



2) Procure por exercícios extras na Internet!

Hoje, não temos mais desculpas para dizer que não encontramos aquilo que 
queremos.  A Internet está aí para te ajudar. 

Para complementar seus estudos pelo aplicativo/livro didático, basta pesquisar 
no Google.

Digite: ESL + assunto que está interessado.

Pronto! Vai encontrar muitos sites que oferecem exercícios gratuitos para você!



3) Repetição é a alma do aprendizado!

Eu sou muito a favor da repetição de frases já 
prontas. É uma excelente forma para você 
memorizar o conteúdo e, de quebra, você melhora 
sua pronúncia e sua compreensão auditiva.

Você deve sempre ouvir e repetir as frases em voz 
alta várias vezes. Eu recomendo três!

Use as frases do aplicativo ou do livro didático.

Aqui, eu indico este site que tem muitas frases 
prontas e com áudio:
http://www.manythings.org/audio/sentences/

LIVROS:
Como dizer tudo em inglês, de Ron Martinez
Inglês rápido, de Jack Scholes.

http://www.manythings.org/audio/sentences/


4) Use podcasts!
Há muitos podcasts disponíveis na Internet, e muitos são gratuitos. Eles ajudam na compreensão 
auditiva e do próprio idioma em si.

Como usá-los?
1) Ouça uma vez com calma e prestando bastante atenção;
2) Depois ouça o mesmo podcast três vezes por três dias seguidos. Você pode ouvir uma vez de 

manhã, outra à tarde e outra à noite.
3) Terminou de ouvir nos três dias, ouça um podcast novo seguindo o mesmo processo.

Sites com podcasts:

https://www.podcastsinenglish.com/

https://tv.eslpod.com/

https://esl.culips.com/

https://www.businessenglishpod.com/pt/category/esl-podcast/

https://www.podcastsinenglish.com/
https://tv.eslpod.com/
https://esl.culips.com/
https://www.businessenglishpod.com/pt/category/esl-podcast/


5) Usando os Readers!

Readers são livros paradidáticos escritos em inglês. São adaptações de grandes obras literárias 
e, com isso, você ganha vocabulário e aprende mais sobre o idioma de forma intuitiva. Muitos 
desses livros vêm com o CD de áudio junto, então você também pratica o listening.

Esses livros são vendidos por nível:
✓ Starter
✓ Elementary
✓ Intermediate
✓ Upper Intermediate

Só olhar na capa de trás e checar o nível do livro antes
de comprá-lo.

Você pode encontrá-los na livraria Disal:
www.disal.com.br

http://www.disal.com.br/


6) Use e abuse da leitura!
Leia artigos, revistas, jornais etc. 
em inglês. Você ganhará muito 
vocabulário!

Você pode encontrar tudo isso 
online.

www.bbc.co.uk
www.cnn.com
https://learningenglish.voanews.com/
https://www.reuters.com/
https://www.newsweek.com/
https://www.speakup.com.br/

Ou outro site de sua preferência!

http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
https://learningenglish.voanews.com/
https://www.reuters.com/
https://www.newsweek.com/
https://www.speakup.com.br/


7) Ouça músicas em inglês!

Quem não gosta de ouvir música?

Que tal ouvir músicas em inglês? Aproveite para 
cantar junto com elas, assim você melhora sua 
pronúncia.

Este site é muito bacana, pois além de ouvir suas 
músicas favoritas em inglês, você pode praticar 
seus conhecimentos do idioma preenchendo 
lacunas da letra, ou optar por escolher a 
resposta correta.

https://lyricstraining.com/

https://lyricstraining.com/


8) Assistindo a filmes e séries de TV!
Estudar tem de ser prazeroso e nada mais gostoso do que assistir aos seus filmes e séries de TV favoritos e, 
ao mesmo tempo, praticar o inglês.

Faça da seguinte forma:
✓ Na segunda-feira, assista a um episódio da sua série favorita com legendas em português. Dessa forma, 

você entenderá a história;
✓ Na quarta-feira, assista ao mesmo episódio, agora com legendas em inglês. Se possível, anote as palavras 

que você desconhece, para posteriormente checá-las num dicionário;
✓ Na sexta-feira, assista novamente ao mesmo episódio, mas sem legendas alguma.

Se você achar esse esquema ruim, faça de uma maneira que seja boa para você. 
O ideal é que faça três vezes com cada episódio.

Já com filmes, você deve considerar a duração, pois a maioria tem
cerca de duas horas!
Para as séries de TV, eu recomendo as comédias, pois além de aprender 
inglês voltado para o dia a dia, a duração pode chegar até 25 minutos, 
assim é possível seguir as instruções acima.



9) Como praticar a conversação!
Já que está estudando inglês sozinho, como irá praticar a 
conversação, não é mesmo?

Aqui vão algumas ideias:

✓ Combine com um amigo que irão apenas conversar 
em inglês;

✓ Agende um encontro semanal com seu amigo ou 
amigos; isso também pode ser feito online e aborde 
um tema interessante para conversar;

✓ Contrate um professor somente para praticar o que 
está aprendendo e, isso pode ser feito de forma 
esporádica.

Se tiver outra ideia, coloque-a em prática!



10) Praticando a escrita!
Escrever é a mesma questão da conversação.

Claro que fazemos muitos exercícios no aplicativo 
e/ou no livro didático que ajudam na escrita, mas é 
pouco para construir textos.

Faça um diário em inglês!

Hoje, também podemos fazer um blog, que é um 
diário em muitos casos. Que tal ter um blog em 
inglês?

Faça postagens no seu perfil nas mídias sociais com 
textos em inglês. Para seus amigos e familiares 
entendê-lo, coloque a tradução junto!



Considerações finais!

✓Aprender idiomas leva-se tempo e precisa de muito empenho
e paciência. Você não se tornará fluente da noite para o dia;

✓Todas dicas dadas aqui também servem para quem estuda
inglês em escola de idiomas ou com professor particular, pois
elas servem como complemento;

✓Tenha contato com o idioma todos os dias. É assim que
mantemos o inglês afiado. Você pode perder tudo que
estudou em questão de semanas se não fizer isso;

✓Confie em você! Todo aprendizado, seja o que for, depende
única e exclusivamente de você. O professor é apenas o
orientador para que possa corrigir eventuais erros e fazê-lo
entender como o idioma funciona.



Assista às dez dicas também no Youtube!

Dica 1: https://youtu.be/rqn5F2gI0tg
Dica 2: https://youtu.be/Zu3Wnxw8qgU
Dica 3: https://youtu.be/00hq6m6HP5U
Dica 4: https://youtu.be/m_0jQDFiE8Y
Dica 5: https://youtu.be/Za_19_7x9KY
Dica 6: https://youtu.be/td7IGqA4qbc
Dica 7: https://youtu.be/YoMmd76Fe1o
Dica 8: https://youtu.be/kKxIK2WLSog
Dica 9: https://youtu.be/0wwWxUeOL-I
Dica 10: https://youtu.be/8rmETZUq07A

https://youtu.be/rqn5F2gI0tg
https://youtu.be/Zu3Wnxw8qgU
https://youtu.be/00hq6m6HP5U
https://youtu.be/m_0jQDFiE8Y
https://youtu.be/Za_19_7x9KY
https://youtu.be/td7IGqA4qbc
https://youtu.be/YoMmd76Fe1o
https://youtu.be/kKxIK2WLSog
https://youtu.be/0wwWxUeOL-I
https://youtu.be/8rmETZUq07A


Para aprender um idioma, temos de 
trabalhar as quatro habilidades: 
leitura, escrita, conversação e audição.

Abordei as quatro aqui!

Para trabalhar gramática, recomendo 
a coleção “English Grammar in Use”, 
de Raymond Murphy. Existem três 
níveis: elementary, intermediate e 
advanced.

Good studies!
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