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Dicas para aprender uma nova lı́ngua
s

1 ESTABELECE
UM OBJETIVO

“Porque é que estás a aprender
uma nova lı́ngua? Faz uma lista
com os teus motivos. Sempre
que sentires vontade de desistir,
volta a ler essa lista.” — Serina.

Que lı́ngua gostarias de aprender?

Porquê?

Lı́ngua:

Motivo(s):

2 CONTA COM
A AJUDA DE
OUTROS
Escreve o nome de algumas

pessoas que podem ajudar-te

quando tiveres dificuldades.

“Quando eu estava a aprender
espanhol, tinha contacto com um
grupo de pessoas que também
estavam a aprender espanhol. Eu
conversava com eles sobre as
dificuldades que tiveram e sobre
como as conseguiram vencer. Isso
foi uma grande ajuda.” — Helena.

“Só vais conseguir serfluente numa lı́ngua semergulhares de cabeçanisso.” — Christopher.
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3 N
˜
AO

DESANIMES
Uma boa ideia para não ficares desanimado é

estabeleceres pequenas metas, fáceis de atingir.

Que metas podes estabelecer?

“Há dias em que achas que já
sabes tudo sobre a lı́ngua que
estás a aprender e, no dia
seguinte, parece que já não
sabes nada!” — Vivian.

“Não desanimes se
parecer que outras
pessoas aprendem maisrápido do que tu. Cada umaprende ao seu ritmo.”
— Thomas.

4 PRATICA TODOS
OS DIAS “Se te esforçares a sério, vais

aprender mais rápido. Mas, se

não gostas muito de estudar, vais

demorar mais tempo a aprender.”

— Danielle.
Escreve abaixo quanto tempo

podes dedicar por dia a aprender a

nova lı́ngua.

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
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5 ADAPTA-TE`
A CULTURA

“Eu tento aprender sobre a cultura das
pessoas que falam a lı́ngua que eu estou a

aprender. Observo os seus costumes,

experimento pratos tı́picos e ouço a música

que elas ouvem. Quando aprendes uma

lı́ngua, há muito mais coisas envolvidas

— não é só a lı́ngua em si!” — Alexis.

O que podes fazer para

te adaptares à cultura das

pessoas que falam a lı́ngua

que aprendes?

6 VISITA O
PA

´
IS

“Nós passámos oito meses no Chile.

Passar o dia todo a ouvir espanhol

ajudou-nos a aprender a lı́ngua

muito mais depressa.” — Natasha.

Marca no mapa o local que

queres visitar, em qualquer

parte do mundo.

“Tira tempo para ler,

escrever, falar e ouvir

a lı́ngua que estás a

aprender. Nós precisamos

de treinar essas quatro

coisas para nos tornarmos

fluentes numa lı́ngua.”

— Allison.

Se não puderes viajar para outro

paı́s, existe algum lugar onde

possas ir para conversar com

pessoas que falam a lı́ngua que

estás a aprender?
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