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Yes, you Can

Mindset

Metodologia que funciona com seu perfil.

Passo 1 - Planejamento das aulas.
Programe seus estudos.

Passo 2 - Seja consistente.
Seja insistente!

Passo 3 - Use a língua mais do que você a estuda 
Fale sempre que tiver oportunidade.

Passo 4 - Conteúdo extra
Programe o conteúdo a ser estudado
Qual é minha dúvida?
Será que existe algo que possa me ajudar?
YOUTUBE/livro/música que possa me ajudar?
O que eu tenho que fazer para resolver este problema?

Passo 5 - Visite eventos de conversação.
Conheça novas pessoas com mesmo objetivo que o seu.

Passo 6 - Ouça MÚSICA
A partir de agora você vai ouvir muito em inglês 
(Músicas, áudio-books, tutoriais, series, filmes, etc)

Passo 7 - Leia tópicos de seu interesse
Leia em inglês!

Passo 8 - Crie um cenário de imersão
Projete seu ambiente para focar em falar inglês!

Passo 9 - Arrisque mais, não tenha timidez.
Agora sim, parta para ação! Viva o inglês!

Passo 10 - Como ter compromisso com sua meta?
Crie real interesse nela. Tenha razões fortes para mantê-las.
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Yes
you
can

Hey, what’s up?

Eu sou o Jay,
da Dope English School, e 
quero começar este livro de 
uma forma muito direta.                                        

Acredito que se você chegou 
até aqui  é porque tem 
interesse em aprender o 
idioma oficial do mundo, 
certo?

Você PODE! 

Irei te ensinar 10 passos para 
um aprendizado mais  rápido 
e simples.
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Pense comigo e responda essas perguntas:

Já te ensinaram como aprender Inglês de forma SIMPLES ?

Você sabia que cada pessoa aprende de um jeito?

Você sabe qual é o melhor método de aprendizado baseado em seu perfil?

Você  sabe a sua forma de aprender melhor e mais rápido?
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passos 
para 
aprender
inglês

Já tem as respostas?

O objetivo dessas perguntas é te dar uma 
direção, e fazer com que você use suas 
próprias habilidades para aprender a língua 
Inglesa. 
 
É muito comum ouvir:

“inglês é difícil”,
“tenho vergonha de tentar”, 
“já estou velho demais para aprender 
Inglês”, etc, etc

Minha explicação é simples: Se você ainda 
não aprendeu, é porque não sabe como 
utilizar suas habilidades a seu favor.

Deve estar soando um sininho em sua 
mente agora com a pergunta... “mas, como 
assim Jay?” A verdade é que cada um 
aprende de uma forma diferente, Certo? 
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conhecimento 
abre portas

“Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem”
Ludwig Wittgenstein



Tudo o que sei é aquilo para que tenho palavra! 
A linguagem não é capaz de restringir a nossos 
desejos, imaginações e pensamentos, mas pode 
impedir-nos de exteriorizarmo-los, limitando o 

nosso mundo.

O que ele quis dizer?

Perceba o poder que você tem ao falar uma nova língua. Já pensou?  



Lets get right to it!

Eu tenho uma metodologia focada no SIMPLES, e 
que funciona de verdade.

Desenvolvi os 10 Passos ESSENCIAIS
para aprender inglês de uma forma muito didática e 
divertida.

Se você gosta de ouvir musica, assistir series e filmes 
vai gostar MUITO do que tenho para dizer nas 
próximas linhas.

Tenho certeza de que muitos dos passos serão novos 
para você, e utilizar o ambiente em que se encontra 
vai te ajudar bastante no aprendizado. Assim como 
seus hobbies para aprender INGLÊS. Não deixe de 
grifar ou tomar notas das dicas que vão  abrir sua 
mente para uma nova forma de aprender.

Eu falo isso com muita certeza, pois esse é o 
feedback que eu recebo todos os dias dos meus 
alunos.
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Ação:
Programe seu Mindset para pensamentos positivos.

» Seu cérebro está programado para a realização do 
seu objetivo?

Se você quer aprender Inglês, então precisa focar 
principalmente nos bons resultados e pensar em 
“COMO POSSO MELHORAR” e não em: “NÃO ESTOU 
APRENDENDO”.

O aprendizado de um idioma é um processo contínuo 
e você vai precisar treinar seus pensamentos.

Foco nos resultados positivos SEMPRE!

Mindset (Mentalidade)

Passo 1
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Ação:
Planeje seus estudos!

O planejamento é essencial para que  se atinja o  resultado. 
Parece meio clichê, mas na prática é assim mesmo que funciona!   

Pense na copa do mundo. Ela não acontece de um dia para o outro, existe
todo um planejamento feito com anos de antecedência: O sorteio do local 
da sede, as obras de infraestrutura, etc.

O aprendizado da língua Inglesa requer isso também. Planejar uma rotina 
diária de estudo vai te trazer um resultado MUITO satisfatório.

Que tal criarmos um planejamento inicial de 3 semanas?

 

Planejamento

Passo 2
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Pegue papel e caneta, e desenhe uma tabela que vai guiar durante
3 semanas.

Plano: Etapa 1 Estudar inglês por 3 semanas.

Início O que estudar Tempo de
estudo Resultado
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Agora preencha sua tabela. Eu sugiro usar um lápis,
pois você pode ter imprevisto se precisar mudar algo.

Cientificamente é comprovado que tudo que fazemos, 
repetidamente, vira hábito. E tudo que colocarmos no 
papel, algo palpável, como por exemplo desenhar uma
meta, escrever um planejamento, tem uma
probabilidademuito alta de se tornar realidade.

Interessante, certo?

Além do planejamento deixar você mais 
organizado, seu cérebro trabalha
melhor, já sabendo do que vai
acontecer em determinadas 
datas com ações pensadas e 
planejadas.

O que, sem dúvida, fará com  
que você aprenda com mais 
facilidade.

PLANEJE SEUS 
ESTUDOS
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Passo 3
Seja Consistente
Ação:
Seja consistente, pois isso vai te trazer muitos 
resultados.
Ser alguém consistente é decidir fazer algo por 
um dia e refazer essa decisão todos os dias,
incansavelmente, até que o objetivo seja 
alcançado.

Sem consistência não há um bom aproveitamento 
do  planejamento e, consequentemente, o
resultado esperado não vem.

Você precisa saber onde quer chegar. Definir a 
data, detalhar o resultado que você quer   

Resutados
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O alvo principal no seu planejamento é saber os horários disponíveis que você tem para investir 
no estudo.
Tenha contato com o idioma TODOS OS DIAS.
Aprenda no mínimo 3 palavras por dia. 

Já pensou em quantas palavras você aprenderia em uma semana? Imagina no mês, no ano!
Ah, USE SEU VOCABULARIO APRENDIDO, repetindo sempre para memorizar.

Quanto mais usar o Ingles, mais seu cérebro entende a importância de reter o conteúdo.

Junte-se com pessoas que tem o mesmo objetivo,e pratique!

SEJA CONSISTENTE! 
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Passo 4
Conteúdo Extra

» Determine seu nível:

» Quais suas características como aluno?

» O que precisa ser estudado no seu nível?

» O que dá para estudar em 3 semanas?

Vamos lá, anote suas respostas, please!

Ação:
Programe oque será estudado em 3 semanas. 
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Vamos fazer um exercício juntos???

QUAL?

Ex: Preciso parar de ter vergonha /falar inglês fluente / melhorar a escuta.

SERÁ?

Papel e caneta! Let’s go!

Qual minha dificuldade?

Existe algum livro/curso/vídeo no Youtube Que possa me ajudar?
Ex: Será que esses materiais podem realmente me ajudar? 
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COMO?
Como solucionar?
Ex: Como eu soluciono meu problema de não falar inglês? 

(Descreva 5 maneiras)

QUEM?
Alguem pode me auxiliar ?
Ex: Quem sabe inglês e pode me dar um Help?)

O QUE?
Qual ação devo tomar, para resolver de vez o problema ?
Ex: O que devo estudar para ter mais resultados de uma forma 

eficaz? Como iniciar?

Foque na 
resolução!
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Curiosidade
Passo 5

Ignore a preguiça mental e se disponha a 
aprender coisas novas sempre que possível. 

Se precisar olhar uma palavra no dicionário, 
mas ele estiver no terceiro andar de sua casa,
suba e olhe!

JAMAIS deixe de aprender algo novo por estar
cansado ou fazendo algo não importante.

O exercício da sua curiosidade será diretamente
proporcional ao seu aprendizado, com o inglês
ou o que quer que seja.

Portanto, seja um aluno CURIOSO! Pergunte,
questione, e prometo que você irá aprender 
coisas que vão muito além da simples resposta. 

Ação:
Seja Curioso
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Ouça em INGLÊS

Passo 6

Ação:

Todo aprendizado passa pelo LISTENING.
Um bebê quando aprende a falar, ele repete o que 
escuta, certo? E depois aprende e usa com perfeita 
pronúncia. E o listening é um dos periféricos de entrada
de dados, muito importante e poderoso aliado com 
Speaking e o Writing.

Considero a música o melhor instrumento, pois com 
ela você relembra o vocabulário mais rapidamente, em 
virtude do ritmo/batida.

(Músicas, áudio-books, tutoriais, séries,  filmes, etc)
Se você quer falar inglês e entender tudo, então ouça 
o INGLÊS.
Agora você deve estar aí dizendo: Oi Teacher!!

Pode dar o play?

20



Pense em um instrumental de uma música em Ingles
que você gosta. A letra não veio na sua mente, junto 
com ela?

Outras opções interessantes:
Música, séries, filmes que podem te ajudar a ouvir
melhor em inglês.

Um excelente exercício é gravar uma leitura no primeiro
dia de cada semana de estudo e depois comparar ao
final das 3 semanas.

Sua confiança, velocidade e pronúncia da fala vão
melhorar consideravelmente. Pode testar!

E lembre-se:
A ideia não é entender tudo, e sim treinar seu ouvido a 
ouvir um novo idioma...
O fato de ouvir muito inglês irá treinar o seu cérebro,
flexionando seus músculos de memória, e 
consequentemente retendo  mais informações. 
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Passo 7
Leia  bastante
Ação:
Leia em inglês
Deseja ganhar mais vocabulário e desenvolver melhor
suas frases em inglês? Leia MUITO!

A leitura te deixa mais fluente! Além de te proporcionar
vocabulários de uma forma muito mais didática, pois 
estão em um contexto.

Ler e Ouvir ativamos dois hemisférios cerebrais, fazen-
do com que ele processe mais rápidoas informações.
Consequentemente, você memoriza tudo com mais 
agilidade.

A leitura com desenhos faz você memorizar mais e 
buscar informações mais precisamente.

Então, se você quer de fato progredir em seus resulta-
dos com o Inglês, leia BASTANTE.
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Ação:
Projete seu cenário para focar em falar inglês  

Passo 8
Crie um ambiente de
imersão.

Comece mudando o idioma de todos os seus dispositivos
para o inglês. Tudo mesmo. Da redes sociais até seu email.

Coloque post it nos móveis e em tudoque você ainda 
não sabe o nome em inglês. Exemplo: Como se fala 
“Janela” Escreva no Post it “Window” e cole na janela.
 Prometo que vai memorizar! Meus alunos aprovam e 
você também irá!

Ao final das 3 semanas você perceberá que não sentirá
a necessidade de mudar, vai estar no automático o que 
te ajudará a ter mais foco. Isso tudo irá fazer uma 
tremenda diferença no seu aprendizado!
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Ação:
USE o inglês! 

Passo 9
Imersão real

Saia de casa e encontre pessoas para conversar e praticar.
Mergulhe de ponta cabeça!
 
Use as redes sociais para buscar eventos para praticar em
Inglês. Eu tenho certeza que na sua cidade tem!

Hoje com a informatização, qualquer um pode facilmente 
criar um evento visando reunir pessoas para conversar 
em Inglês. 

Busque pessoas, e pratique de verdade!

Sem desculpas
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Ação:
Crie real interesse nela. Tenha razões fortes para mantê-la.

Passo 10
Comprometendo a sua meta

Conte 3 semanas a partir do dia em que você começar
para terminar seu propósito de 4 semanas de total imersão.
Pense nos grandes benefícios que sua meta irá te trazer!
E nas oportunidades que a língua Inglesa ira te proporcionar
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