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NOTESNOTESO QUE VEREMOS?

Com os passos 4 e 5 do Método UP você vai
descobrir:

Como se tornar fluente mais rápido?
Como fazer uma imersão?
Como  falar com naturalidade?

PRESENTE ESPECIAL 
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4º passo



NOTESNOTES4º passo

IMERSÃO ATIVA DIRECIONADA

Imersão em casa VS no exterior

Imersão direcionada X Netflix e Youtube

Conteúdo adequado ao nível 
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Princípio da Escada

Fácil o suficiente para 
ser entendido

Difícil o suficiente para 
te fazer evoluir
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5º passo



NOTESNOTES5º passo

PRODUÇÃO

Correção

Escrita para desenvolver raciocínios

Facilidade na hora de falar
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Você se identifica
com o Zé Youtube?
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CRONOGRAMA 
DE 6 MESES 
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1º mês:

Você precisa se atentar aos sons de cada
palavra, em especial os que são diferentes,
como a gente viu

Ouvir e repetir

Importante ter alguém para corrigir (o que eu
ouço não é exatamente o que eu falo)

Pronúncia
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1º e 2º 
meses:

Aprender mil palavras do idioma

Milhares de palavras para ser fluente 

Repetição

Não adianta qualquer lista de palavras,
precisam ser as mais comuns do idioma, e isso
não é tão fácil assim de encontrar por aí.

Vocabulário
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Dia 15 ao 

4º mês

Enquanto você já aprendeu as primeiras palavras e já
está treinando a pronúncia, pode começar a entender
como formar as frases, as estruturas mais comuns do
idioma.

O problema aqui é que muitas vezes o ensino de
gramática que você encontra solto acaba te ensinando
muito menos do que você precisa, e na ordem errada.
Vai te deixar mais confuso do que seguro para falar. 

Além de acabar ficando chato demais e muita gente
desiste aqui se não tiver um ensino direcionado para a
prática, sem ficar decorando regras

Gramática 
Descomplicada
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Do 4º ao 
6º mês

Aqui você já vai ter uma base sólida, então você
vai FAZER imersão, e esse passo aqui você vai
fazer pra sempre.

É muito importante você ter um conteúdo
adequado ao seu nível para você conseguir
evoluir, ao invés de só escutar sem entender
nada

Foco total nas contrações de pronúncia, gírias e
expressões

Imersão Ativa
Direcionada
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A partir 

do 6º mês

E já com alguma segurança das estruturas,
pode partir para a parte da produção, escrever
no idioma, com o auxílio de uma pessoa fluente
para te corrigir.

O difícil aqui é achar um ambiente seguro,
acolhedor, que você consiga ao mesmo tempo
ficar a vontade, mas também ser corrigido
quanto precisar

Produção



Você precisa tomar
uma decisão!



NOTESNOTES2 cenários

Continuar
confuso e
perdendo

oportunidades

Ter o meu
acompanhamento e
seguir de uma forma
muito mais segura e

detalhada. 





NOTESNOTES1º passo

No 1º módulo da Universidade Poliglota temos
um treinamento de pronúncia para já no 1º
mês você dominar o primeiro passo do
método e nunca mais ter problemas com isso.

Professores disponíveis para corrigir e tirar
todas as suas dúvidas no idioma ou idiomas
que escolher aprender. 

Pronúncia
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Você tem um arquivo com frases utilizando as
1000 primeiras palavras no idioma,
selecionadas a dedo por mim. 

Usamos o aplicativo de memorização e
adicionamos UMA COMBINAÇÃO DE 3 técnicas
de memorização a ele para que você memorize
tudo muito mais rápido

Palavras



3º passo NOTESNOTES

Ensino de forma descomplicada (como nas
aulas práticas que você assistiu)

Na plataforma da Universidade Poliglota temos
toda a sequência didática com todas as 150
estruturas, tempos verbais, construção de
todos os tipos de frase que você precisa para
ser fluente, organizado em uma sequência
lógica e em um cronograma claro.

Gramática
descomplicada
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Como funciona o suporte com o
tutor?

Professor disponível na plataforma para tirar
todas as suas dúvidas e no WhatsApp para
que você esteja sempre próximo de mim e da
minha equipe.



NOTESNOTES4º passo

Durante as aulas, teremos aulas com filmes,
séries e músicas para você entender o idioma
falado na vida real

Imersão

Estamos ativamente aprendendo muito
vocabulário, gírias e expressões 

Foco total em contrações de pronúncia nativa,
para que você entenda facilmente o que
nativos estão falando



NOTESNOTES5º passo

Você vai ter o apoio dos professores para
chegar na fase mais importante, adquirir a
competência principal que é produzir no
idioma.

Produção
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Paris

Canadá
Londres

Estados Unidos

Hungria

Itália

Suíça

França
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4 idiomas pelo investimento de 1

Acesso Vitalício a todas as aulas,
materiais e exercícios na plataforma
em TODOS OS IDIOMAS.

Bônus: Multiplicador de Tempo e
Técnicas de Memorização



NOTESNOTES



NOTESNOTES



NOTESNOTES
GRUPO VIP
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GRUPO VIP

7h da manhã
SEGUNDA-FEIRA
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- Aulas exclusivas
- Milhares de palavras

- Módulos Bônus
- 4 idiomas

- ACESSO VITALÍCIO
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