
6 PASSOS PARA TER MOTIVAÇÃO:
UM GUIA PARA O SUCESSO DO ALUNOS DO VOXY

Não há dúvidas: Aprender inglês é uma grande jornada! 

Mas sabemos que você consegue chegar lá.

Anos de pesquisa, conduzida pela Diretora de Educação da Voxy Dra. Katie Nielson, 

comprovam que a motivação é a chave para o sucesso. Esse conhecimento fez com que 

milhares de alunos pudessem se comunicar com confiança em inglês todos os dias. E 

agora chegou a sua vez: Nossos orientadores educacionais reuniram os 6 passos que vão 

te ajudar a ter motivação e entusiasmo para aprender inglês, começando a partir de agora.

6 MANEIRAS PARA TER MOTIVAÇÃO
Apesar de tudo que você já ouviu ou vivenciou no passado, é possível aprender inglês. 

Algumas vezes, você pode ter a sensação de que o aprendizado é muito difícil e vai se 

questionar se consegue dar conta do recado. Mas não deixe o medo, as dúvidas e as 

frustrações vencerem! Ao invés disso, use os passos a seguir para atingir seu objetivo!

1 PENSE GRANDE E MÃOS À OBRA!

CURTA O PROCESSO DE APRENDIZADO

Aprender um idioma é um grande objetivo conquistado com uma pequena prática todos 

os dias. Sessões de estudo frequentes e curtas são a maneira mais eficaz de se aprender. 

O estudo contínuo te ajudará a desenvolver eficientemente o seu conhecimento de inglês.

Tente o seguinte: Comece hoje mesmo! Acesse o seu curso e faça qualquer coisa, nem 

que seja só 1 lição, ou revise 5 palavras no Word Bank! Não deixe para depois.

       “A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP.”
-Lao-Tzu, Chinese Philosopher

“EDUCATION, THEREFORE, IS  A PROCESS OF LIVING AND NOT A PREPARATION FOR FUTURE LIVING.”
-John Dewey

2Você aprende melhor quando tem interesse e motivação no processo. Escolha 

Unidades que tratam de assuntos que você gosta, assim dá para curtir o tempo que 

você passa estudando. Se você sentir frustração ou tédio, procure um aspecto positivo 

do processo de aprendizado e concentre-se nisso. Por exemplo: Falar em grupo pode 

parecer assustador e difícil, mas também é uma oportunidade para fazer amigos e 

usar um novo vocabulário, o que fará com que você se sinta bem.

Tente o seguinte: Explore uma nova seção do seu curso. Você pode aprender a partir de 

novos assuntos na Practice section.  Ou então revise o que já aprendeu no Word Bank 

ou Grammar Guide.

https://voxy.com/guide/explore/popular/
https://voxy.com/guide/word-library/
https://voxy.com/guide/grammar-guide/


Para atingir seus objetivos, é preciso tempo e disciplina. Você tem um objetivo. Você 

tem um Plano de Estudos. Não importam quais são os seus horários porque seu curso é 

bastante flexível para se ajustar à sua agenda. Agora, tudo o que você precisa fazer é se 

sentar e obter a prática necessária.   

Tente o seguinte: Dê uma olhada no seu Plano de Estudos.  Escreva as tarefas do seu 

Plano de Estudos dessa semana na sua agenda. Isso te ajudará a organizar o seu tempo 

de estudo e fará com que você continue no caminho certo.

       “THE FIRST STEP IS ALWAYS THE HARDEST, BUT IT’S THE ONLY WAY TO REACH THE SECOND STEP.”
-Susan Gale

3 TRACE UM PLANO E SIGA-O À RISCA

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT  IS  DONE.”
-Nelson Mandela

“Desânimo” é algo com o qual todos os alunos de línguas se deparam. É aquele momento 

em que você sente frustração com o aprendizado e tem vontade de desistir. É normal e 

é uma parte verdadeira e crucial do processo de aprendizado. Se a sua motivação começar a ir 

embora, reconheça isso. Mas lembre-se: você está no controle do processo.

Tente o seguinte: Quando você sentir que a frustração está crescendo, pense nos seus 

objetivos. Pense no seu plano. Concentre-se no próximo passo e não deixe o “Desânimo” vencer!

4CUIDADO COM O “DESÂNIMO”

Perceber o progresso pode ser difícil. Quando se trabalha para obter um objetivo a longo 

prazo, como aprender um idioma, é muito útil focar nas pequenas conquistas. Sentir-se 

bem com seu progresso vai te dar energia para estudar mais. Quanto mais você estudar, 

mais você vai aprender!

Tente o seguinte: Recompense todo o seu trabalho duro: Assista a um filme em inglês, 

entre em um chat online em inglês ou vá jantar com um amigo que também está 

estudando inglês.

       “THE MORE YOU PRAISE AND CELEBRATE YOUR LIFE, THE MORE THERE IS IN LIFE TO CELEBRATE.”
-Oprah Winfrey

5COMEMORE SEU PROGRESSO

“I  GET BY WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS”
-The Beatles

Seus instrutores educacionais estão sempre dispostos a te ajudar. Sabemos como é 

aprender uma nova língua e ficamos felizes em te ouvir e dar conselhos.

Tente o seguinte: Ligue para nós. Nosso número de telefone é 0-800-020-3403. 

Ou envie um email para suporte@voxy.com.

6VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO!



O PROCESSO DE APRENDIZADO: 
“DIPS & DRIVES”

Todo processo tem seus altos e baixos (os momentos de alegria e desânimo), 
é uma parte normal do Ciclo de Aprendizado. O processo do aprendizado de 

inglês é mais ou menos assim: 

Aproveite os “Momentos de Alegria” comemorando seu sucesso - tanto grande 

quanto pequeno - e descubra o que você gosta de aprender

Combata os “Momentos de Desânimo” relembrando um de seus objetivos, 

avaliando seu plano e descobrindo quais desafios você deve focar em seguida. Isso 

te ajudará a se tornar um falante de inglês mais forte e com mais sucesso!

VAMOS CONQUISTAR UM INGLÊS DE ALTO NÍVEL JUNTOS!

Com o novo 

conhecimento 

obtido, os alunos se 

sentem realizados e 

motivados.

Conhecer algo novo ativa novas 

perguntas e leva à conscientização 

de que há mais para aprender. O que, 

por sua vez, gera uma sensação de 

frustração, uma vez que o aprendizado 

não é tão linear quanto os alunos 

podem ter imaginado.

APRENDIZADO CÍCLICO 

E CONQUISTAS

COMPROMETIMENTO 

E COMO COMEÇAR

DRIVES

DIPS


