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Dicas para aprender uma nova lı́ngua
s

1 TENHA UM
OBJETIVO

“Por que você tá aprendendo

uma lı́ngua nova? Faça uma lista

com os seus motivos. Aı́, sempre

que ficar com vontade de desistir,

dê uma olhada nessa lista.”

— Serina.

Qual idioma você gostaria

de aprender, e por quê?

Idioma:

Motivo(s):

2 CONTE COM
A AJUDA DE
OUTROS
Escreva o nome de algumas

pessoas que podem te

ajudar quando você tiver

alguma dificuldade.

“Quando eu tava aprendendo espanhol,

eu tinha contato com um grupo de

pessoas que também tavam aprendendo

espanhol. Eu conversava com eles sobre

as dificuldades que tiveram e como

conseguiram vencer. Isso foi uma ajuda

e tanto.” — Helena.

“Você só vai ficar fluentenuma lı́ngua se mergulharde cabeça nisso.”
— Christopher.
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3 N
˜
AO

DESANIME
Pra não ficar desanimado, uma boa ideia

é estabelecer pequenas metas, fáceis de

atingir. Que metas você pode estabelecer?
“Tem dias que você acha que

já tá sabendo tudo da lı́ngua, aı́

no dia seguinte parece que você

não sabe mais nada!” — Vivian.

“Não desanime se parecerque outras pessoas tão
aprendendo mais rápidoque você. Cada um
aprende num ritmo.”
— Thomas.

4 PRATIQUE
TODOS OS DIAS “Se você se esforçar basta

nte, vai

aprender mais rápido. Só que, se

você não gosta muito de estudar,

vai demorar mais pra aprender.”

— Danielle.
Escreva abaixo quanto tempo

você pode dedicar por dia pra

aprender a nova lı́ngua.

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
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5 ADAPTE-SE`
A CULTURA

“Eu tento aprender sobre a cultura das

pessoas que falam a lı́ngua que eu tô

aprendendo. Eu presto atenção nos

costumes, experimento a comida e escuto as

músicas delas. Quando você aprende uma

lı́ngua, tem muito mais coisa envolvida — não

é só o idioma em si!” — Alexis.

O que você pode fazer pra se

adaptar à cultura das pessoas

que falam a lı́ngua que você tá

aprendendo?

6 VISITE O
PA

´
IS

“A gente passou oito meses no Chile.

Só de ficar ouvindo espanhol o dia

inteiro, a gente aprendeu bem rápido

a lı́ngua.” — Natasha.

Marque no mapa o lugar do

mundo que você quer visitar.

“Tire tempo pra ler,

escrever, falar e escutar

a lı́ngua que você tá

aprendendo. A gente

precisa treinar essas

quatro coisas pra ficar

fluente numa lı́ngua.”

— Allison.

Se você não puder viajar pra outro

paı́s, será que tem algum lugar que

você possa ir pra conversar com

pessoas que falam a lı́ngua que

você tá aprendendo?
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