DUOLLENGE (DESAFIO DUOLINGO)
Seja bem-vindo(a)!

Obrigado pelo seu interesse em participar do Desafio Duolingo! Criamos
este Desafio para ajudar as pessoas Iniciantes a melhorarem seu nível de
inglês através da plataforma Duolingo e da nossa orientação, bem como a
interação com colegas que estejam em nível semelhante que você.

O QUE É E COMO FUNCIONA ESTE DESAFIO?
O Desafio Duolingo é uma atividade coletiva, com foco em Iniciantes no
aprendizado da língua inglesa, que utiliza a plataforma do Duolingo para
aprendizado dos alunos, e que conta com a orientação de dois professores
de inglês experientes, que irão ajudar, tirar dúvidas e passar atividades
adicionais para os alunos. Ao final do Desafio, os participantes que seguirem
as instruções estarão com um nível de inglês bem mais elevado.
O Desafio tem a duração de 100 dias, durante os quais elas receberão
tarefas diariamente para fazer no Duolingo, além de atividades adicionais,
como já citado acima.

QUEM ESTÁ POR TRÁS DESTE DESAFIO?
O Desafio foi criado e organizado por 2 professores de inglês experientes:
• Prof. Ueritom, autodidata e criador do blog Inglês para Leigos, que
dá dicas de inglês via internet desde 2009, e que tem também página
no Facebook, perfil no Instagram e grupos de WhatsApp dos leitores
do blog, além de dar aulas particulares de inglês via Skype;
• Prof. Flávia, que leciona inglês em escolas há mais de 20 anos e já
ensinou milhares de alunos. Ela também dá dicas nos grupos de
WhatsApp do Inglês para Leigos;

VOU FICAR FLUENTE AO FINAL DO DESAFIO?
Não. Não prometemos fluência, até porque não é possível ficar fluente em
um idioma em apenas 4 meses. Mas se você seguir as instruções e fizer
todas as tarefas propostas, você estará num nível bem melhor do que está
atualmente, sendo capaz de se comunicar razoavelmente bem e
compreender boa parte do que lê ou ouve.
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O Desafio vem sendo testado há mais de um ano. Foram 5 turmas
diferentes, com excelentes resultados. Veja alguns depoimentos em vídeo:
https://youtu.be/e-i1jiCcQDE

COMO FUNCIONA O DESAFIO?
Você irá participar da Turma do Desafio no Duolingo, bem como do grupo
do WhatsApp. Após você se inscrever, você receberá um arquivo PDF com
todas as instruções e regras do Desafio.
Assim que o Desafio iniciar, você receberá uma tarefa por dia, de segunda
a sábado, e você terá que fazer a tarefa proposta até o final do dia. Cada
tarefa dura no máximo 10 minutos. Sendo assim, você poderá fazer no
intervalo do trabalho, antes de ir dormir, enquanto se desloca de um lugar
para outro (desde que não esteja dirigindo, claro), ao acordar, entre outros.
Todos os alunos começarão do zero no Desafio. Ou seja, se você decidir
participar você terá que resetar o seu progresso no Duolingo na sua conta
atual, ou criar uma nova, caso você não queira perder o que já fez na conta
que você já tem. Passaremos instruções de como fazer isso para quem se
inscrever no curso.
Será liberada uma quantidade específica de lições diariamente, que você
deverá seguir à risca. Você não poderá fazer mais do que é proposto
diariamente.
As atividades adicionais serão enviadas aos finais de semana, a partir da
terceira semana.
Você poderá tirar suas dúvidas sobre os conteúdos das lições, bem como
dúvidas sobre outros assuntos relacionados à língua inglesa.

O QUE PRECISO PARA PARTICIPAR?
Você irá precisar ter WhatsApp e também ter uma conta no Duolingo. Se
você for fazer o Desafio pelo celular ou tablet, precisará do app também.

QUANTO CUSTA E COMO FAÇO PARA ME INSCREVER?
O custo para participar do Desafio é de R$120,00 (taxa única), que pode ser
pago à vista no boleto ou no cartão de débito ou crédito (este último em
até 5x, com juros bem pequenos no caso de parcelamento).
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Para se inscrever você pode clicar no link abaixo. Você será redirecionado
para o link de pagamento da sua inscrição:

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
Assim que o pagamento for confirmado, entre em contato pelo WhatsApp
no número 48 84413489. Você irá receber o arquivo em PDF com todas as
instruções e regras do Desafio, além de como você deve proceder para
entrar na Turma e no Grupo do WhatsApp. É importante que você leia este
arquivo até o final (são 7 páginas apenas).

SE O DUOLINGO É GRATUITO, PORQUE TENHO QUE PAGAR?
Decidimos cobrar pela participação no Desafio porque dedicaremos boa
parte do nosso dia a ele, e esse valor servirá para pagar por parte do nosso
tempo. Além do mais, a maioria das pessoas tendem a não dar muito a valor
a algo que é gratuito. Sendo assim, acreditamos que haverá uma maior
dedicação por parte dos inscritos se eles tiverem um gasto com isso.
Como a nossa intenção principal é ajudar, e como temos ciência de que nem
todo mundo tem condições de gastar muito com cursos, resolvemos cobrar
um valor baixo por este Desafio. O gasto médio por mês com o Desafio será
de R$30, o que é menos do que uma hora de aula de inglês com um
professor particular e bem menos do que a mensalidade de um curso de
idiomas. Por este valor, você terá um suporte diário dos professores.
Você poderá usar o Duolingo por conta própria e não gastar nada com isso.
Porém suas chances de desanimar após um tempo serão maiores. Com o
Desafio, você terá uma meta diária a cumprir, sem falar que poderá
interagir e tirar dúvidas com os professores. Além disso, o fato de você
conhecer pessoas que estão em situação parecida com a sua em relação ao
inglês fará você se sentir melhor e mais disposto a aprender.

E SE EU NÃO GOSTAR DO DESAFIO?
Você tem 7 dias para “testar” o Desafio. Se você achar que o Desafio não
será útil, você terá a opção de pedir ressarcimento do valor investido, desde
que o pedido seja feito em até 7 dias a partir do início do Desafio.

PRÊMIO
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O Desafio dura 100 dias (contados de segunda a sábado apenas). O sistema
da Turma registra todas as lições feitas por cada aluno e mostra quantas
entregas cada aluno fez no prazo. Todos os alunos que tiverem 90 entregas
ou mais no prazo concorrerão ao final do Desafio a um prêmio surpresa.
Caso você tenha ainda alguma dúvida, você pode entrar em contato via email no contato@inglesparaleigos.com ou na página do Inglês para Leigos
no Facebook (www.fb.com/inglesparaleigos).

