ETAPA 01

CONSTRUINDO SUA BASE PARA O CURSO
NESSA ETAPA DO CURSO VOCÊ IRÁ:

Entender como funciona
o curso e receber dicas de
aprendizagem pra garantir o
sucesso ao fim do curso.

Aprender a usar, de fato,
todas as conjugações dos
verbos do dia a dia da língua.

Entender definitivamente
como e quando usar preposições, verbos modais,
gerúndio, infinitivo e muito
mais.

CONTEÚDO DA ETAPA 1 - MÓDULOS:
Welcome package - 4 vídeos de boas vindas, explicações, tour na plataforma, dicas de
aproveitamento.
04 Módulos de RECURSOS (Resources) – Mais de 30 aulas cobrindo todos os tempos verbais, preposições, verbos modais, superlativo e comparativo, etc. Videoaulas em português e
inglês, vídeos com a técnica “shadowing”, revisões e algumas surpresas.
Pronunciation Module – Pacote totalmente dedicado à pronúncia. Videoaulas que vão mudar drasticamente a eficiência na sua comunicação.
Irregular Verbs Module – Lista completa de todos os verbos irregulares com campo de busca de verbos, com exemplos e áudios tanto dos verbos como dos exemplos.

Português ou Inglês? Você tem opção de videoaulas em ambas as línguas! Vídeos
em inglês: Legenda em Inglês, Português ou sem legenda. Você escolhe!
As aulas são compostas por: videoaula, explicação escrita, exercícios, perguntas abertas para você responder e flash cards com áudios.
Ferramenta Tirar Dúvidas: Você pode tirar dúvidas comigo e equipe a qualquer momento através de mensagens de texto, com título da dúvida, dentro da plataforma.
Respostas são realizadas todos os dias, 7 dias por semana.

Curso de Inglês

Ask Jackie
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ETAPA 02

DOMÍNIO DEFINITIVO DOS PHRASAL VERBS E
APERFEIÇOAMENTO DO INGLÊS
NESSA ETAPA DO CURSO VOCÊ IRÁ:

Praticar CONVERSAÇÃO
Com Professores NATIVOS
(pacote de 5 horas).

Melhorar sua pronúncia.

Se tornar mestre nos phrasal verbs mais comuns em
inglês.

Utilizar todos os recursos
aprendidos, desenvolvidos e
revistos na Etapa 1.

Aumentar drasticamente
seu repertório de vocabulário, cognatos falsos,
expressões, etc.

Revisão na realidade. Vídeos animados com diálogos utilizando conteúdo do
Módulo.

CONTEÚDO DA ETAPA 2 - 6 MÓDULOS:
06 Módulos - Mais de 40 videoaulas focando em:
1) phrasal verbs utilizados na prática por nativos.
2) gramática correta, como é utilizada por nativos.
3) vocabulário falado no dia a dia e em situações diversas.
4) pronúncia correta nativa da língua inglesa.
“Shadowing videos” para praticar seu speaking e melhorar sua entonação, pronúncia e ritmo
de fala.
REVISÃO do Módulo – Cada módulo contém uma videoaula entre 30 e 60 minutos, com
slides de revisão pra rápida absorção.
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ETAPA 02

DOMÍNIO DEFINITIVO DOS PHRASAL VERBS E
APERFEIÇOAMENTO DO INGLÊS
Histórias curtas e diálogos animados em cada módulo, revisando os phrasal verbs presentes, assim como estrutura estudadas como de fato são usadas.
“Pílulas de motivação” durante o curso, para manter você com motivação e não fugir de seu
propósito.
Bônus: “Jackie and Gavin’s tips for success” – Dicas de como continuar independente na
aprendizagem da língua.

Cada aula tem uma videoaula, explicação escrita, exercícios, perguntas abertas para
você responder, e flash cards com áudios.
Você pode mandar suas dúvidas para nossa equipe diretamente pela plataforma em
qualquer momento e terá as respostas das dúvidas em no máximo 24h.

ETAPA 03

SEJA LIVRE E INDEPENDENTE!
6 vídeos com passo a passo de planos pra seguir e fazer você continuar sua jornada no
estudo pra comunicação em inglês, com materiais que você queira estudar na forma que
realmente funciona.
Bônus Final Surpresa.
Com acesso vitalício ao curso, você pode refazer o curso quantas vezes você quiser,
sempre com todas as atualizações e melhorias!
Professora mestre em educação à sua disposição.
Plataforma 100% online e integrada com as ferramentas de aprendizagem.
Suporte técnico rápido e impecável.
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Você tem 30 dias de garantia e poderá desistir da compra por
qualquer motivo e receberá seu dinheiro de volta!
O acesso é VITALÍCIO!! Você não precisa adquirir novamente o
curso em um tempo limite caso queira ver e rever as aulas.

INSCREVA-SE AGORA!

