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CURSO DE INGLÊS + ÁUDIO (MP3) APRENDER INGLÊS? - BASTA FALAR! Fluência em Inglês
garantida. Surpreenda os seus amigos e colegas, aproveite melhor as suas férias, descubra novas culturas e
faça novas amizades. Aprenda Inglês agora com o comprovado Método- NLS (Sistema de Linguagem
Natural). Saiba tudo que você precisa para manter uma conversa com confiança. A melhor forma de aprender
línguas... é falar muito! Os cursos de idiomas NLS são baseados numa abordagem eficiente de aprendizagem e
são muito mais do que cursos de línguas comuns. Com NLS, você beneficiará dos mais recentes avanços
investigativos, utilizados para dar mais emoção aos cursos de línguas Para mais informações sobre o
Método-NLS visite: www.natural-language-system.com O que inclui o curso NLS? Inglês para Iniciantes
Aprenda a falar fluentemente Em apenas 10 minutos por dia Recomendado para os seguintes níveis:
Iniciantes A1 A2 B1 Treinamento através de 12 arquivos de áudio (mp3) (ATENÇÃO: Pode encontrar o link
para download no livro) Gravações feitas por falantes nativos Explicação lógica da gramática inglesa
Aprender de forma rápida e segura 650 palavras em Inglês, de vocabulário relevante para o dia a dia, com
texto ilustrativo Praticar a pronúncia correta e perfeita do Inglês é também ideal para quem quer refrescar o

seu Inglês O texto do NLS é como um conto emocionante, construído através de 650 palavras, retiradas por
nossos especialistas do Dicionário Oxford 3000, que contém a lista de palavras mais importantes para o dia a
dia. Com a TRADUÇÃO PALAVRA A PALAVRA do texto a aprendizagem do vocabulário se torna num
jogo fácil. Cada capítulo do NLS trata de um tempo verbal diferente. Present and Gerund Present Perfect
Conditional Going to - Future Simple Past Past Perfect Revisão Subjunctive Mood Revisão Conditional
Perfect and Past Perfect Revisão Simple Future Os tempos verbais são abordados sequencialmente de acordo
com a sua importância para o discurso. No curso de línguas NLS o ênfase está na fala. Aprenda um idioma da
mesma forma como você fez com sua própria língua: - BASTA FALAR! - Assim, você perde todas as
inibições e aprende a língua naturalmente. Porque falar é algo totalmente natural, que é fácil e divertido. Com
apenas 10 minutos por dia, você poderá aprender Inglês ou treinar as suas habilidades novamente.

