Dicas de Aplicativos para aprender inglês:

A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. Novas tecnologias
surgem para resolverem problemas diários, nas mais diversas áreas, inclusive
no aprendizado de idiomas. Com o recente advento de smartphones e tablets,
uma nova possibilidade surgiu para quem estuda inglês ou outros idiomas:
aprender na palma da mão.
Sendo assim, você tem a possibilidade de estudar enquanto está na fila do
banco, na ida e na volta do trabalho (desde que você não esteja dirigindo,
claro), antes de dormir, no intervalo do almoço, entre várias outras situações.
Assim você ganha tempo e pode estudar mais o idioma no qual você se propôs
a aprender.
Os famosos aplicativos, aplicativos para as plataformas móveis, podem ajudar
de diferentes maneiras a melhorar o seu aprendizado. E como esta é uma
revista focada na língua inglesa, irei sugerir alguns apps voltados ao
aprendizado do idioma.
Vale lembrar que alguns aplicativos são totalmente gratuitos, outros são pagos
e outros oferecem uma “versão de teste” gratuitamente para o caso de, se
você gostar, poder adquirir a versão completa. Ainda assim, as versões
completas que são pagas, têm um preço baixíssimo se comparado a um curso
convencional (ou você encontra curso de inglês a $ 6,99?).
Você certamente não ficará fluente apenas com esses aplicativos, mas ainda
assim é um ótimo ponto de partida para quem quer se aprimorar no
aprendizado do inglês. Não estou ganhando nada pelas indicações, mas
mesmo assim recomendo que você adquira a versão completa daqueles que
gostar, caso possa, pois certamente você sairá ganhando.
A lista abaixo é baseada nas duas principais plataformas móveis da atualidade
(Android, usada na maioria dos smartphones atuais, em marcas como
Samsung, LG, Motorola, e iOS, usada apenas em smartphones e tablets da
Apple). Cada item terá o link para a versão equivalente, caso haja.
Todos os apps da lista abaixo foram testados por mim, Ueritom Ribeiro. Sendo

assim, estou recomendando apenas os aplicativos que já utilizei. É possível que
existam versões e opções melhores, porém só posso falar do que conheço.
Além disso, você tem sempre a opção de consultar as avaliações de quem já
utilizou o aplicativo anteriormente e decidir por si mesmo.
Segue a lista:
Inglês em um mês: na minha opinião este é um dos melhores aplicativos que
já vi referente ao aprendizado de idiomas. Ele oferece a opção de aprendizado
“crescente”.
Explico, você tem 30 lições diferentes (em tese é para ser feita uma por dia,
daí o nome do aplicativo), onde você começa aprendendo palavras soltas e
depois as vais combinando. São usadas imagens para demonstrar o
significado, sem tradução. No final da cada lição, ele vai revisar o que você
acabou de ver. Exemplo: na lição 1, você aprende as palavras homem, mulher,
menino, menina, entre outras. Depois você aprende os verbos correr, andar,
sentar, deitar. Por fim ele junta e forma frases simples como “a mulher está
correndo” e “a menina está caminhando”. Achei um método bastante
interessante. Na versão gratuita está disponível apenas a lição 1.
Disponível para Android e iOS.

Hello-hello: este aplicativo se baseia em diálogos, com 3 personagens
passando por todas as situações. Cada capítulo é um diálogo diferente, com
tópicos como apresentações, fazendo check-in no hotel e como falar sobre
vários assuntos diferentes. Cada diálogo é composto de animações, onde os
“protagonistas” encenam o diálogo. Ele é dividido em partes: primeiro apenas
o diálogo, depois o diálogo com o texto, depois com a tradução. Em seguida,
você terá que repetir o diálogo, para praticar a pronúncia e por fim escrever.
Ele também oferece informações sobre as palavras mais difíceis e vocabulário
relacionado. A versão gratuita oferece apenas a lição 1 (são 30 ao todo), e
você pode adquirir cada lição em separado ou o curso todo por um valor bem
menor.
Disponível para Android e iOS.

Dictionary: o app do site Dictionary.com é um app bastante interessante para
se ter no seu dispositivo. Apesar de ter um dicionário inglês-inglês, ele possui
a “Word of the day” ( palavra do dia), tem dicionário de sinônimos, tradutor
(traduz vários idiomas, inclusive português), trends (uma lista de palavras que
tem sido pesquisadas com frequência), entre outros recursos. Além disso, ele
permite que você baixe o dicionário para seu dispositivo, para não ter que
depender de internet para fazer buscas/pesquisas. Se você tem um
dispositivo Android ou iOS, recomendo baixá-lo.

Inglês Verbos: este aplicativo para iOS e Android permite que você possa
conhecer melhor as conjugações dos verbos em inglês e os seus significados.
Você escolhe um verbo da lista (a versão gratuita possui apenas 10) e poderá
ver como ele é conjugado em vários tempos verbais diferentes. Além disso, há
um robozinho que faz animações para descrever o significado do verbo.
Exemplo: o verbo arrest (prender) mostra o robozinho sendo preso.
Disponível para iOS e Android.

Irregular Verbs list: este aplicativo eu encontrei apenas para iOS, porém
existem opções semelhantes no Android. O app é bem simples, porém
bastante útil. Ele contém uma lista de verbos irregulares, com suas variações
(Past Tense e Past Participle). Se você tocar sobre o verbo, poderá ouvir a sua
pronúncia.
Disponível para iOS.
(Ueritom Ribeiro, Revista Inglês Brasil)

