
Conheça a ICF Experience! Veja o vídeo de
apresentação para entender mais.

 EU QUERO APRENDER!

 Continue lendo

O que é o ICF Experience?
Nada mais, nada menos do que o MELHOR intensivo de inglês do
Brasil. Criamos uma metodologia exclusiva e e�ciente, onde você,
durante 30 dias, irá construir o hábito de pensar em inglês
enquanto assiste aos seus �lmes e séries prediletas!

Uma experiência
eficiente e única!


Acessível para

diversas pessoas


Aprenda rápido

e de forma
contextual


Aprenda rápido

e de forma
contextual



 EU QUERO APRENDER!

Vou aprender rápido?
Em grande parte dos cursos tradicionais, a gramática é
ensinada antes de todo o restante. Isso acontece pois os
cursos preferem modelar seus negócios para viverem de
mensalidades, que na prática signi�ca que quanto mais
tempo você passar naquele curso, mais dinheiro eles irão
ganhar. Ao estudar gramática primeiro, o caminho rumo à
�uência acaba se tornando mais longo e o efeito colateral
muitas vezes é a desistência do curso e a crença que “inglês
é muito difícil”. No método Inglês com Filmes priorizamos a
ordem ideal de aprendizado… Você aprenderá primeiro a
entender uma cena sob contexto, à falar o que os
personagens estão dizendo, ler aquelas falas e apenas por
último escrevê-las.

Você vai aprender inglês
em tempo recorde!

Memorização contextual
Nosso cérebro possui 2 lados, o primeiro que é responsável
pela razão e lógica (cortex) e o outro que ativa nossas
emoções (sistema límbico), todas as vezes que você decorou
uma regra gramatical ou fórmula matemática, aquilo foi
armazenado no lado lógico. Porém nosso lado emocional é
muito maior e mais poderoso (por isso é mais fácil lembrar
de uma letra de música do que da fórmula de bháskara). A
indústria cinematográ�ca investe milhões todos os anos para
atingir esse lado do seu cérebro, então não usar os �lmes e
suas histórias para aprender inglês é um verdadeiro
desperdício. Por isso todas as nossas aulas são com �lmes,
onde cada novo aprendizado estará associado em um
contexto visual ou emocional presente na cena.

Você vai ver, assimilar e absorver automaticamente todo o
conteúdo que você assistir!

Mas afinal, o que eu
vou ver na ICF
Experience?
Acho que já te convencemos, né?

 EU QUERO PARTICIPAR DA ICF EXPERIENCE!

 OFERTA PROMOCIONAL 00 00

VÍDEO-AULAS COM FILMES.
26 Filmes em 26 dias. Para cada dia da semana, uma nova
video-aula com uma cena de um filme separados por 6
gêneros, e aos domingos revisão.



DESAFIOS DE VOCABULÁRIO
Após cada aula você terá um exercício na plataforma com
correção automática e um desafio de interação no grupo
de alunos.



LOREM IPSUM DOLOR SIT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam



Quem conhece, recomenda!

Tá esperando o que pra aprender inglês?
Faça parte da ICF Experience!



 EU QUERO PARTICIPAR!

Porquê participar da ICF Experience
Vamos listar 4 motivos que destacam o porquê você deve entrar na ICF Experience.

Contexto

Aprender com cenas de �lmes
signi�ca associar cada novo

aprendizado a um contexto visual
e/ou emocional relacionado à cena

estudada. Dessa forma aquele
conhecimento se torna muito mais
profundo e difícil de ser esquecido.

Nativos

Aprenda inglês estudando diálogos
dos próprios nativos. Cada cena te
aproximará do inglês falado na vida
real. Aprender inglês com �lmes é

aprender ouvindo sotaques,
expressões, gírias dos próprios

atores de Hollywood em peças feitas
para os próprios americanos
entenderem. Tudo isso com a

orientação da teacher Nanda Pertile
na análise dos diálogos.

Hábitos

Para que o inglês se torne natural de
ser compreendido por você, nosso
método trabalha a construção do

hábito de se expor ao inglês através
da construção do hábito. Ela é a

responsável por fazer o aluno
“pensar em inglês” tornando o

processo de compreensão �uido.

Grupo

Sua jornada será muito mais
e�ciente se você estiver

acompanhado. Pessoas com o
mesmo objetivo quando se unem

criam um efeito de comunidade. Por
conta disso, cada aula conta com

um desa�o que é postado no grupo
com outros alunos. Dessa forma

você pode ajudar e acompanhar a
evolução dos seus colegas e ser

ajudado pelos mesmos.

 EU QUERO APRENDER!

E não para por aí... Temos um presente pra você!
Enquanto essa página estiver no ar, ao se inscrever no Inglês com Filmes Experience você também

receberá sem custo adicional:

PODCAST ICF
Quer continuar se expondo ao aprendizado do inglês falado mesmo quando não tiver tempo para ligar o computador? Temos

vários pacotes de podcasts que são vendidos separadamente, ou seja, aulas em áudio para ouvir em qualquer lugar. Se
inscrevendo agora, no oitavo dia de curso você receberá 1 pacote de podcast gratuitamente



 QUERO GARANTIR MINHA VAGA AGORA!

Inglês Com Filmes
Experience + Bônus
De R$497
Por R$197 ou 12x R$19,19
Apenas enquanto essa página estiver no ar, você poderá receber o
Inglês com Filmes Experience + 1 Pacote ICF de Podcast.

 QUERO GARANTIR MINHA VAGA AGORA!


Fica tranquilo(a)!

Oferecemos uma garantia total de 7 dias!
Oferecemos 07 dias com garantia de devolução do seu investimento se você não gostar. Temos certeza que você vai amar o Inglês

com Filmes Experience, mas se por qualquer razão ou nenhuma razão optar pelo cancelamento, sem burocracia, sem letras
miúdas, em até 4 dias seu investimento é devolvido.

 QUERO GARANTIR MINHA VAGA AGORA!


Agora só depende de você!

Se você está sério na decisão de saber falar inglês e não tem mais tempo a perder, essa
é sua melhor opção. Clique no botão abaixo enquanto esse preço está disponível e seja

bem-vindo à família Inglês Com Filmes.

 EU QUERO PARTICIPAR!

 Academia Inglês com Filmes. Todos os direitos reservados.

Eliane Amorin
Servidora pública, RJ

Fiz um curso regular na década de 90, mas fiquei muito tempo sem
praticar o idioma. A ideia de exercitar o idioma por meio de filmes
me pareceu bem interessante, e diferente do método engessado de
cursinho. Gosto da dinâmica de exercitar com cenas de filmes, pois
me obriga a ouvir e tentar entender o idioma falado. As explicações
sobre estruturas gramaticais têm servido como uma boa revisão, e
sempre dá para incrementar o vocabulário. É muito animador
perceber que em cada aula as legendas para entender uma cena
se tornam cada vez mais desnecessárias.
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QUER APRENDER INGLÊS ASSISTINDO

FILMES E SÉRIES?

Uma experiência
única te espera!


