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NOTESNOTESO QUE VEREMOS?

Como ter as palavras que interessam na
ponta da língua e formar frases
naturalmente?
Como destravar seu entendimento do
idioma e ficar mais seguro para se
comunicar?

Com os passos 2 e 3 do Método UP você vai
descobrir:
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2º passo



NOTESNOTES2º passo

MIL PALAVRAS

Cobre 80% do vocabulário

Vai te ajudar a encarar o passo 3

Poder da constância 
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30 33

MIL PALAVRAS



NOTESNOTES2º passo

PALAVRA ÚTIL
Ser

Televisão
Celular
Andar 

Ver
Lindo
Triste
Feliz

PALAVRA INÚTIL
Usurpar

Vídeocassete
Maçaneta

Trotear
Avistar

Magnífico
Incongruente

Radiante



NOTESNOTES2º passo

Lista de palavras aleatórias na
internet não funciona

Exemplos contextualizados
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I turned on the TV without the remote
Eu liguei a TV sem o controle remoto

Ligar a TV

Desligar a TV Controle 

da TV

Assistir TV

 He’s turned on
Ele está excitado



NOTESNOTES2º passo

He’s nuts
Ele é louco

These nuts are delicious
Essas nozes estão deliciosas
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Contexto é 
REI



Mas a minha memória é muito ruim...
Dá um branco na hora de falar
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SOLUÇÃO:

TÉCNICAS DE 
MEMORIZAÇÃO
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Como a sua memória
funciona? 
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Como a sua memória
funciona? 
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VOCÊ NÃO TEM UMA
MEMÓRIA FRACA!!!!!!



NOTESNOTES2º passo

PROBLEMA: Encontrar milhares de
exemplos contextualizados já
prontos no software para
memorização 
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GRAMÁTICA DESCOMPLICADA

Montar frases naturalmente

Gramática na prática x gramática
teórica

Sexto sentido linguístico
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"Mim banheiro ir precisa"
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I have already watched this movie 
Eu já assisti esse filme

I have already watched this series 
 Eu já assisti essa série

I have already watched the kids
Eu já olhei as crianças

to watch - assistir

have (verbo auxiliar)  
watched (verbo principal no particípio)
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J’ai bu le café 
Eu bebi o café

J’ai bu le thé 
Eu bebi o chá

J’ai bu de l’eau
Eu bebi água

boire - beber

ai = avoir (ter) (verbo auxiliar)  
bu (verbo principal - particípio de boire)



NÃO SIGA O PASSO 3 SEM
TER FEITO O PASSO 2
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O que acontece nas escolas
tradicionais?

Paramos no passo 3 após 5 anos
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O que acontece na internet?

Labirinto, sem nenhum plano
passo a passo do zero à fluência
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Preste atenção nesse ciclo: 

Abre 30 abas
Começa a se perder
Acumula dúvidas, não tem com quem tirar, e sabe
que não está evoluindo. 
Não tem seus erros corrigidos
Se sente perdido, desmotivado, sem disciplina para
estudar
Falta tempo, porque metade do tempo é só
procurando conteúdo que na maioria das vezes não
está adequado ao seu nível
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Grande dificuldade:

Não compreender nativos
falando

Não compreender contrações
de pronúncia



NOTESNOTES3º passo

 Me dá uma coisa agora para eu
comer.

/midáuma coizagora
preucomê/.
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What is your name?
When did you do it?

What do you like?
Let me give you  

I’ll try to do it
Don’t you like me?

watchãr
uendjãdu

wãrãyã
lémiguiviã

trada
doncha
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IDIOMA ESCRITO
 
 

IDIOMA FALADO



ONDE ACHAR ESSAS
CONTRAÇÕES?
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Passos 4 e 5 do método
Como fazer uma imersão em um novo
idioma sem sair de casa?
Como finalmente destravar a fala no
idioma e conversar com nativos?
Plano de ação para os próximos 6 meses e
você não se sentir perdido(a) e aprender
muito mais rápido.
Como conseguir um compilado de todos os
sons?
Como ter alguém para te corrigir?
Como encontrar todas as milhares de
palavras em contexto no software de
repetição espaçada e não perder tempo?
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Links das atividades
Instruções para participar
Materiais complementares
Interação
Não precisa acertar! 

GRUPO EXCLUSIVO NO TELEGRAM

PREMIAÇÃO: DOMINGO, 20h

DESAFIO
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@sejapoliglota Seja Poliglota!
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