


“Excelência é uma arte conquistada pelo treino e hábito. 

Nós não agimos certo porque temos virtuosidade ou excelência, 

mas, preferencialmente as temos porque agimos certo. 

Nós somos o que fazemos repetidamente. 

Excelência, então, não é um ato, mas um hábito” - Aristóteles.



• assiste vídeos no Youtube para aprender alemão

Aprendiz autônomo

Você...

• aprende com uso de aplicativos no celular

• usa livros autodidatas

• faz curso on-line de alemão



Como alcançar alta produtividade e resultados
no estudo autônomo de idiomas

A Jornada do Aprendiz



• tem dificuldade de estabelecer um hábito

Aprendiz autônomo

• não consegue manter o foco nos estudos

• quer ter disciplina para estudar regularmente

• às vezes a motivação enfraquece

Você...



é um objetivo de longo prazo

Aprender uma nova língua

por isso é essencial que o aprendiz tenha em mente 4 
habilidades que vão fazer a diferença entre quem 

alcança seu objetivo e quem para no meio do 
caminho ou até mesmo antes da segunda página.



Vou criar aqui nessa aula, um manual, para ser consultado sempre 
que você se deparar com um problema em algum desses níveis:

Essas são as queixas que mais recebemos e o que, na minha opinião, é de 
essencial importância para objetivos de longo prazo, 

como por exemplo: aprender alemão!
Sem essas habilidades, é muito fácil desistir ou achar que não se é capaz.

● Foco
● Hábito
● Motivação
● Disciplina



FOCO

Saindo de férias

Para onde 
vamos?

Um trecho por vez



FOCO

Aprender Alemão

Nível B1

UT: Unidade de Trabalho

Tempo: 10’/15’/30’/45’/1h...

Conteúdo: método



“Efeito Dominó”FOCO
João Francisco
Impact Player

http://www.youtube.com/watch?v=K4SN0Wiqc60


★ Priorizar suas atividades

Sequência poderosa de atos = RESULTADO 
AVASSALADOR

★ Alinhá-las na direção correta do seu objetivo

★ Ir conquistando pequenos sucessos diários



FOCO

1. Elimine distrações antes de começar a estudar:



FOCO

2. Elimine sua habilidade de fazer outra coisa.

✔ Limite de tempo da tarefa



FOCO

3. Folha de distrações

✔ Anote tudo que vier à sua 
mente e deixe para depois da 
atividade.



FOCO

4. Apps que ajudam no foco e concentração:



FOCO

4. Apps que ajudam no foco e concentração:



HÁBITO

Deixa ROTINA Recompensa

Loop do hábito



HÁBITO

Deixa - estímulo
Local

Horário
Estado Emocional

Outra Pessoa



HÁBITO

Para mim...

mesa, claridade, organização

noite

tranquilo



HÁBITO

Para...

sossego, café, fone

manhã

motivado

Estudar Alemão

sempre

ROTINA:



HÁBITO

Recompensa:



ADAPTARRE 
• constância

• respeite suas rotinas e horários

• fracione as tarefas

• prepare-se para o que der errado



MOTIVAÇÃO

Estudar Alemão Tire o foco da parte chata!

✔ Você quer se comunicar em alemão

✔ Trabalhar na Alemanha

✔ Novas/Melhores oportunidades de trabalho

✔ Ler livros no original

✔ Orgulho de si mesmo

✔ Ser admirado



DISCIPLINA

“Faça o difícil ficar fácil”

Do que você precisa abrir mão agora? 

Você trocaria um prazer imediato por um prazer futuro?



DISCIPLINA

Faça o difícil ficar fácil:

✔ Intenção

✔ Ação - Faça o que deve ser feito

✔ Deixe o ambiente preparado antes



FOCO DISCIPLINA

MOTIVAÇÃOHÁBITO
ADAPTARRE 

Até dar certo!



“Nada substitui a dedicação”



Vielen Dank!


