
  

The Natural English Conversation Club 

O verdadeiro clube de conversação em inglês 
PRATIQUE INGLÊS SEMANALMENTE E MELHORE SEU 

NÍVEL DE FLUÊNCIA EM CONVERSAÇÃO 
   Matricule-se no Curso por $30 ao mês  

Aprenda Inglês como os Americanos aprendem 

Eu, como americana, professora de inglês e mãe, vou ajudar você a aprender inglês 
como uma criança aprende nos Estados Unidos. Vou guiar você com exercícios de 

listening, áudios, aulas em vídeo, treinamentos em vídeo ao vivo, técnicas de repetição 
e shadowing e suporte em geral. 

* * *  

Fale como um nativo de língua inglesa  
* * *  

Com o apoio de materiais, conversas em grupo e ligações via Skype com um parceiro, 
você vai falar inglês com mais frequência e, consequentemente, vai sentir mais 

confiança para conversar naturalmente e fluentemente. 

 
Vamos começar a usar o seu Inglês mais naturalmente? 

Seja bem-vindo ao Conversation Club com English Outside the Box, onde você 
aprende inglês de uma maneira que nunca viu antes.  

 

"I'm enjoying the Club so much, because it's an easier way to learn 
phrasal verb and improve my English. Jennifer is very good teacher, 
she knows how to explain the meaning of the phrasal verbs very well. 
In addition, this course it's a good place to make friends and talk in 
English. :)”        - Maira, Brazil 
 

Clique aqui para começar 

Quero falar inglês fluentemente... Mostre-me como! 

https://sso.teachable.com/secure/91525/checkout/298423/phrasalverbs


Você está estudando inglês porque deseja se sentir mais confortável e confiante para 

conversar na língua. 

Você quer conversar mais. Você precisa ser e se sentir fluente quando se comunica. 

Conte comigo! 

Estou à disposição para ajudar você a usar inglês naturalmente, confortavelmente 

e com muito mais confiança.  

Vou guiar você para que tenha mais oportunidades de falar inglês com mais frequência 

para que você tenha um nível mais forte de fluência.  

Imagine se você pudesse: 

• Finalmente aprender phrasal verbs, idioms e expressões que só a 
língua inglesa tem, e realmente usá-los em conversas.  

• Finalmente ter a oportunidade de falar inglês com pessoas de 
verdade toda semana.  

• Finalmente se sentir contente e confiante com o seu nível de 
inglês.  

• Finalmente ter mais habilidades de comunicação e 
conversação em inglês.  

Sim, é possível! 

E vou mostrar como… 

Conversation Club 

O Conversation Club é o lugar ideal para você aprender, relembrar, praticar e 
usar expressões em inglês nas suas conversas.  

Todo mês você vai aprender inglês como um nativo.  

Você vai aprender phrasal verbs, idioms, e expressões em um contexto natural, 
com áudio, vídeo e texto mostrando são usados. 



Todo mês, você vai receber materiais para seguir um plano passo a passo: 

• Ouvir passivamente a nova linguagem 

• Ouvir ativamente a nova linguagem.  

• Revisar a nova linguagem. 

• Usar a técnica de shadowing para memorizar o aprendizado 

• Praticar a nova linguagem. 

• E usá-la naturalmente nas suas conversas  

Você vai finalmente entender como memorizar e usar inglês naturalmente nas 
suas conversas. Você vai receber aplicação prática para conectar as expressões 
com o seu cotidiano. 

Juntos, nós vamos melhorar a sua pronúncia com áudios que vão te auxiliar a ter 
um discurso natural em inglês. 

Você e outros membros vão se conectar através de conversas em grupo, meetups 
e prática de conversação.  

....e muito mais! 

 

Esse programa não é apenas uma lista de phrasal verbs, idioms e definições. 
Esse programa garante muito MAIS do que apenas frases de exemplo. 

 

Esse curso é para você, se você... 

...está frustrado com seu nível de inglês.  

...sente que precisa praticar inglês de maneira mais natural no seu dia a dia.  

...quer mais oportunidades de falar inglês com pessoas de verdade (não 
computadores e apps). 

...está cansando de estudar expressões, idioms, e phrasal verbs e nunca os 
memorizar. 

...está pronto para fazer algo diferente para você mesmo e para o seu nível de 
inglês.  



Semana 1: 

Introdução do guia passo a passo "Learn like a native" com áudio/vídeo que vai te 
orientar a ouvir materiais passivamente e ativamente, revisar, utilizar a técnica de 
shadowing e praticar o novo aprendizado! Nesta semana, estão inclusos: 2 arquivos de 
áudio/vídeo, 2 PDFs, e uma aula ao vivo via Facebook. Você tem vai aprender como se 
conectar com o seu parceiro de conversação.  

Semana 2: 
Aumente seu nível de aprendizado ao estudar significados adicionais das expressões e 
aproveitar contextos que vão ajudar você a entender como as expressões são usadas. 
Com mais de 50 questões para discussão para usar com o seu parceiro e em reuniões de 
conversação, você vai poder praticar as expressões em conversas de verdade. 
Nós também vamos nos encontrar na nossa primeira conversa em grupo (comigo!)  
Essa semana contém 3 PDFs, 1 conversa de vídeo em grupo com participação da 
professora, e oportunidades para se conectar com outros membros em reuniões de 
conversação e através do nosso aplicativo de mensagens.  

Semana 3: 
Para falar como um nativo, você precisa soar como tal. É por este motiva que essa 
semana irá tratar sobre pronúncia de inglês. Você terá uma aula em vídeo + PDF para 
praticar uma variedade de habilidades de pronúncia relacionadas aos materiais anteriores. 
Você vai aprender linking and connected speech em inglês americano, assim como outros 
importantes tópicos de pronúncia. Você também pode praticar o aprendizado com o seu 
parceiro de conversação, em nossas reuniões de conversação e na nossa conversa em 
grupo.  

Semana 4: 
Finalmente, está na hora de revisar, praticar e aquecer – Vamos nos juntar e falar sobre 
tudo o que aprendemos nas últimas semanas. Nós vamos ter uma conversa em grupo AO 
VIVO, no qual os estudantes vão participar e conversar comigo e outros membros.  

Programa de Estudos 
Você pode ler sobre o currículo e ver as lições aqui:  

(courses.englishoutsidethebox.com/p/phrasalverbs) - Procure por “Class Curriculum” 

Pronto para aprender mais comigo? 

Clique aqui para aprender comigo 

http://courses.englishoutsidethebox.com/p/phrasalverbs
https://sso.teachable.com/secure/91525/checkout/298423/phrasalverbs


Sua Instrutora 

Jennifer Nascimento 
Eu sou a Jennifer, fundadora e professora no English Outside the Box. 

Através de posts no Instagram, posts de blog e vídeos no Youtube, eu 

ajudo estudantes de inglês a aprimorar suas habilidades de inglês. Eu os ajudo a se 

sentirem mais confiantes, a falarem mais naturalmente e usar inglês corretamente 

todos os dias. 

Eu trabalhei, morei e viajei na Espanha, Austrália, Brasil e, claro, nos Estados Unidos, 

e ajudei centenas de estudantes de mais de 30 países. Eu falo português, então estou 

familiarizada com o processo de aprender uma nova língua.  

 Perguntas Frequentes 
Quando posso me matricular no curso? 
Agora! Você pode se inscrever hoje e receber instantaneamente os materiais e boas-

vindas, os recursos para acessar o grupo, e todos os materiais disponíveis do mês. O 

curso é contínuo, ou seja, nunca termina!  

Eu vou conversar com você via Skype?  

O conversation club vai lhe garantir prática de conversação que você pode fazer 

sozinho, com outros membros do clube, e nas nossas conversas em grupo mensais. A 

cada mês, estudantes vão conversar comigo durante as conversas em grupo. A melhor 

parte é que você vai falar inglês TODA SEMANA, e algumas vezes a cada semana.  

E se eu não gostar do clube? Posso solicitar um reembolso?  
Se você não gostar do grupo, pode cancelar a sua inscrição a qualquer momento. Se 

você utilizar os materiais e completar os exercícios, eu sei que você será capaz de 

melhorar a sua fluência. Se não, me envie um e-mail mostrando como você estudou e 

eu vou lhe reembolsar em até 30 dias.  

Quando eu vou entrar no grupo? 

Quando você se inscrever, você vai receber acesso à classe do Conversation Club com 

novos materiais adicionados toda semana. Os materiais serão em vídeo, áudio e em 

PDF, que você consegue revisar no seu computador, tablet ou no seu celular. E mais: A 

sala de aula vai conter os links para acessar as conversas de vídeo em grupo.  



Esse clube é o ideal para mim e para o meu nível? 
Para entender os materiais e participar das conversas em grupo, você deve ter pelo 

menos um nível intermediário de inglês. Além disso, se você quer levar a sério seus 

estudos e quer melhorar seu nível de speaking, sim, esse clube é ideal para você. 

Veja alguns depoimentos: 

 

"I really enjoy your teaching: good vibes, lots of materials/tips. It’s 

obvious you teach with your heart & it makes all the difference!" 

- Pauline, France 

"I recommended your course to [my friend]. He's signed It up. I told him how much I've 

been enjoying It, really worth It. You're a great teacher." 

- Luiz, Brazil 

Vamos lá! Vamos melhorar sua fluência de 
inglês!  

Comece já! 
 

   Inscreva-se no curso por $30 ao mês 

Pronta? 

INSCREVA-SE AQUI 

Você está com problemas para efetuar o pagamento?  

Você gostaria de configurar pagamento via Paypal?  

Por favor, envie um e-mail para jenESL760@englishoutsidethebox.com

https://sso.teachable.com/secure/91525/checkout/298423/phrasalverbs

