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LINKS E
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PARA SE MANTER

ATUALIZADO(A)

E se divertir
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INGLÊS
 

 



WE BELIEVE

George Lois

Creativity can solve
almost any problem.
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O INGLÊS ESTÁ EM
TODO O LUGAR
Por questões políticas e econômicas, há muitos
produtos culturais e de disseminação de informação
(jornalística e científica, por exemplo) em inglês. Seja
em atividades de lazer, seja na tarefa de ficar
atualizado sobre o que acontece no mundo, o inglês
não precisa ser um "FIM" em si mesmo: ele é uma
ferramenta para entendermos melhor esse mundo que
se faz nesse idioma.
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DICAS
para aprender inglês em casa - basta clicar nas

imagens para acessar os links

VAMOS ÀS
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ESTUDAR
COM
MÚSICAS E
SÉRIES 
QUE TAL APROVEITAR

aqueles momentos assistindo Netflix ou ouvindo
música para aprofundar seu conhecimento na
língua inglesa?



ATENÇÃO,

POLIGLOTAS: TEM

VÁRIOS OUTROS

IDIOMAS

DISPONÍVEIS NA

PLATAFORMA!

LYRICS TRAINING
Você baixa o aplicativo ou acessa o
site. Lá você escolhe sua música
preferida (ou aquela que está
bombando nas playlists) para
aprender a cantar. Você escolhe um
nível de dificuldade e acessa um jogo
com vocabulário e elementos da letra
da música. enquanto curte o clipe.
Perfeito para dançar na sala
abraçada no controle remoto
enquanto aprende inglês!

https://lyricstraining.com/


EXTENSÃO
PARA NETFLIX

APLICATIVO E SITE

Imagina: enquanto você assiste Sex Education ou
La Casa de Papel, você pode ver as legendas na
língua original e em português ao mesmo tempo?

Pode controlar a velocidade das legendas e
contar com um dicionário pop-up cheio de

recursos pra adquirir vocabulário? Pois isso já
existe: clique no link ali em cima para conferir. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/language-learning-with-ne/hoombieeljmmljlkjmnheibnpciblicm


Além de outros vídeos de difersas temáticas, você pode
encontrar a cena do seu filme preferido para rever - e
ainda aprender inglês enquanto assiste!

QUER APRENDER GRAMÁTICA E VOCABULÁRIO COM
TRECHOS DE  FILMES?

o Canal Voscreen é perfeito para isso!
 

Além de canal no Youtube, você também pode baixar o app.

https://www.youtube.com/user/Voscreen


PARA RIR
ENQUANTO
APRENDE
QUE TAL APROVEITAR

para relaxar e rir utilizando materiais em
inglês?



GREENGO DICTIONARY
ESSA DICA É PARA A NAÇÃO TUITEIRA

Todo mundo sabe que o meme é a instituição que mais funciona nesse país. Quem quer rir um
pouco de traduções de expressões em português e de tentativas de explicar o maravilhoso
mundo brasileiro para estrangeiros precisa acessar esse perfil no Twitter. Eles também têm
Instagram!

https://brazilian.report/


ABOVE
AVERAGE
VOCÊ GOSTA DE ESQUETES 

de humor, tipo Porta dos Fundos? Claro que
existem centenas de canais assim em inglês,
também. Um bem legal é o Above Average. A
maioria dos vídeos têm legenda, e o legal é que
como são vídeos curtos, além de entender
muitas coisas pelo contexto, você pode assistir
várias vezes!

https://www.youtube.com/channel/UCSpU8YsKgJ6pPRmbuCnPRoQ


PARA SE
INFORMAR
ENQUANTO
APRENDE
O INGLÊS PERMITE QUE A
GENTE SAIBA 

de muito mais coisas que estão acontecendo no
mundo. E melhor: existem sites de notícias
especialmente preparados para quem está
aprendendo inglês, com notícias fresquinhas
todos os dias. 



NEWS IN LEVELS
NOTÍCIAS CURTAS, DO MUNDO
TODO, EM 3 NÍVEIS, PARA VOCÊ
ESCOLHER CONFORME SUA
PROFICIÊNCIA. O NÍVEL 3 DE CADA
NOTÍCIA TEM UM ÁUDIO PARA
ACOMPANHAR A PRONÚNCIA. 

https://www.newsinlevels.com/


É um site de notícias em áudio
e vídeo. As notícias são

apresentadas a partir de
vocabulário comum e

relevante para seu
entendimento. O nível para
começar é intermediário. 

BBC LingoHack

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack


Ela concentra milhares de palestras que
hitaram na internet nos últimos 10 anos, sobre

todos os assuntos que se pode imaginar.

de palestras curtas, animações, vídeos
explicativos e de divulgação da ciência e da

tecnologia. A diferença em relação ao Youtube
é que muitos dos vídeos têm tarefas, como
quizzes, e você pode pausar o vídeo para

responder. Tem vídeos EM inglês sobre
diversos assuntos e vídeos SOBRE inglês. 

Sabe aquela plataforma de vídeos no
Youtube chamada Ted?

O Ted-ED é uma plataforma de vídeos

 

TED-ED

https://ed.ted.com/lessons?direction=desc&sort=featured-position&user_by_click=student


PARA
REVISAR E
CONSOLIDAR  
A GRAMÁTICA E O
VOCABULÁRIO

Ok, todo mundo conhece o Duolingo. Mas tem
outros sites que apresentam quizzes curtos pra
quem quer ampliar, revisar e consolidar os
conhecimentos gramaticais.



QUIZIZZ
É UMA PLATAFORMA

de jogos de perguntas e respostas sobre
diversos assuntos. Na seção de inglês, você
encontra diversos tópicos de gramática. Ou
você pode fazer quizzes em inglês sobre o
assunto que você gosta. Que tal testar seus
conhecimentos sobre o Covid-19 em inglês? Ou
sobre sua banda favorita? Ou revisar o
passado simples? O site seleciona
conhecimentos para a sua série, também!

https://quizizz.com/join?newUser=true


BBC LEARNING ENGLISH APP

 

Baixando esse aplicativo da
BBC você pode acessar
textos, vídeos, áudios,

jogos e exercícios. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/app


CURSO COM
CERTIFICAÇÃO

A EAD do IFRS oferece cursos de inglês:
são seis níveis formulados por

professores/as qualificados/as. Você
pode fazer o curso no seu tempo e as

turmas estão abertas! Clique na imagem
ao lado para visualizar as turmas.

 

Quer ir além? Fazer um curso
completo, de qualidade e com

certificado?

 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81


QUE OUTROS SITES VOCÊ

CONHECE QUE AJUDAM NA

APRENDIZAGEM DE INGLÊS?

COMPARTILHE CONOSCO!

nathalia.gasparini@restinga.ifrs.edu.br
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