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Ele deveria ter tido medo 
de expor suas obras?



O caminho é tão importante quanto o objetivo.

Vou te mostrar como aproveitar o caminho e 

construir a SUA bagagem, rumo ao seu objetivo.



Vamos balizar!





VS.

1° Passo: Encontre a vaga certa

Portanto, não adianta querer estacionar o carro em 
uma vaga com o tamanho menor que seu carro.

Por isso, procure o local certo para realizar a 
manobra de estacionamento.

Encontrou? Agora é a hora de começar a fazer a 
baliza.

Primeiro, alinhe o veículo paralelo ao automóvel da 
frente com os retrovisores lado a lado e dê a seta 
para começar a colocar o carro na vaga.

1° Passo: Tenha consciência das suas capacidades

Portanto, não adianta querer dar uma palestra ou 
conversar nível C2 se você ainda é iniciante.

Por isso, apenas formule as frases na velocidade e 
com o conteúdo que estão dentro das suas 
capacidades. Aceite isso.

Precisa falar? Agora é a hora de começar se 
comunicar, fluentemente, dentro da sua capacidade.

Faça uma frase de cada vez, conforme a situação 
pede e seu nível permite.

ht
tp

s:
//

w
w

w
.b

lo
g.

co
n

n
ec

tp
ar

ts
.c

o
m

.b
r/

b
an

n
er

-p
ri

n
ci

p
al

-h
o

m
e-

p
ag

e/
se

n
so

r-
d

e-
es

ta
ci

o
n

am
en

to
-d

ic
as

-p
ar

a-
fa

ze
r-

b
al

iz
a/

FALAR ALEMÃO SEM MEDO

https://www.blog.connectparts.com.br/banner-principal-home-page/sensor-de-estacionamento-dicas-para-fazer-baliza/


VS.

2° Passo: Entrando na vaga

Com o carro já posicionado, vire o volante todo 
no sentido da vaga, engate a ré e comece a 
movimentar o veículo para trás.

Além disso, vá devagar para não encostar o pneu 
no meio fio.

Para referência, note se os dois faróis do carro 
que está estacionado atrás estão visíveis no 
espelho retrovisor.

Depois, você precisa esterçar o volante para o 
lado contrário até entrar totalmente na vaga.

2° Passo: Usando aquilo que você aprendeu

Com sua intenção já posicionada, lembre-se das 
frases prontas e comece a fazer as substituições 
pertinentes

Além disso, vá devagar para não ficar ansioso.

Para sua tranquilidade, use os Recursos de 
Sustentação. Disponível em pdf.

Depois, ao finalizar a comunicação, você precisa se 
parabenizar por ter se comunicado, seja lá como 
tenha ocorrido.

FALAR ALEMÃO SEM MEDO



VS.

3° Passo: Ajustar o carro

Pronto! Agora você só precisa ajustar o veículo.

Portanto, note se ele não está muito próximo do carro 
de trás, engate a primeira e vá um pouco mais para a 
frente.

Além disso, se ele estiver bem perto do veículo da 
frente, engate a ré e chegue um pouco mais para trás.

Agora é a hora de treinar. Para pegar confiança, 
procure por lugares mais espaçosos para realizar a 
manobra sem medo: você só vai conseguir acertar se 
tentar!

3° Passo: Ajustar o conteúdo e o desempenho

Pronto! Agora você só precisa ajustar o seu 
desempenho e acrescentar novos vocabulários.

Portanto, elenque o que você errou e o que pode 
melhorar da próxima vez. Seja frio, e deixe o 
mimimi de lado, ok?

Agora é a hora de treinar. Para pegar confiança, 
procure por grupos de Tandem ou seus colegas de 
classe para treinar sem medo: você só vai 
conseguir acertar se tentar, bastante!
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FALAR ALEMÃO SEM MEDO

1° Passo: Tenha consciência das suas capacidades.

2° Passo: Use aquilo que você aprendeu, 

3° Passo: Ajustar o conteúdo e o desempenho.

com orgulho!

#balizandoalemao
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1° Passo: Tenha consciência das suas capacidades.

• Qual sua real potência?
(HUMILDADE)

Ideal que você deseja ser

Aquilo que se manifesta, agora

VS.

*Sempre tem alguém melhor que você.
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2° Passo: Use aquilo que você aprendeu, com orgulho!

HUMILDADE VAIDADE ORGULHO

Reconhecimento das 
suas potencialidades

A vaidade é a 
preocupação excessiva 

em suas próprias 
habilidades ou 

atratividade
 para os outros

Sentimento de grande 
satisfação com o 

próprio valor, 
capacidades e 

realizações
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3° Passo: Ajustar o conteúdo e o desempenho.

Seja amoroso/a consigo mesmo/a!

Os tropeços não são prova de que você não pode conseguir.

Eles abrem novas possibilidades e fazem parte do caminho.



FALAR ALEMÃO SEM MEDO

3° Passo: Ajustar o conteúdo e o desempenho.

AJUSTE 1 AJUSTE 2

Durante a 
comunicação: 

Recurso de 
Sustentação

Após a comunicação: 
avaliar o que pode ser 

reforçado, revisado, 
aprendido, etc...



Vielen Dank!


