
para todos os níveis

Que bom que você está conosco no Babbel Intensive! Nosso obje-
tivo é ajudar você a se aprimorar e a ficar mais confiante para falar 
seu novo idioma. Estamos muito felizes com a sua participação!
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Oi! 
Meu nome é Camila. Eu sou brasileira, 
mas vivo e trabalho na Alemanha. 
Eu me formei em Letras na UFRJ e 
trabalhei como tutora em univer-
sidades, professora de cursos de 
idioma e tradutora. Na Babbel, eu 
trabalho como editora de português.

Eu preparei este guia para que você 
possa descobrir a melhor forma de 
utilizar o conteúdo da Babbel. Espero 
que você aproveite bastante seu 
tempo conosco!
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O que é Babbel 
Intensive?
Babbel Intensive é o programa de 
ensino híbrido criado pelo nosso time 
de especialistas em idiomas.
 
Ele combina o acesso às lições do 
aplicativo da Babbel com aulas parti-
culares com nosso tutor de idiomas 
na Babbel Live. Essas aulas podem 
ser feitas a qualquer momento 
durante seu plano de assinatura.

Além disso, criamos um plano de 
estudos para conduzir você pelas 
lições que nós recomendamos no 
aplicativo da Babbel durante suas 
primeiras 12 semanas. Depois disso, 
você pode explorar e escolher qual-
quer curso que quiser!

O aplicativo da 
Babbel

Aula particular on-line Plano de estudos

Nós também oferecemos outras 
opções de planos de estudo para 
níveis diferentes e para outros idiomas 
para que você possa aprender ainda 
mais depois de completar a primeira 
fase. Entre em contato conosco 
através do e-mail: b2bsupport@
babbel.com!

mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
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Usando a Babbel Live!
A Babbel Live oferece aulas perso-
nalizadas (1:1) ensinadas on-line por 
tutores de idiomas. Essas aulas podem 
ser feitas a qualquer momento durante 
seu plano de assinatura. 

Cada aula dura apenas 30 minutos e 
você pode marcar seu horário direta-
mente no calendário do seu tutor, em 
qualquer dia e horário que seja mais 
conveniente para você. Essas aulas 
fazem parte da assinatura feita pela sua 
empresa, portanto aproveite o máximo 
que puder delas!
 

Nós recomendamos que você faça 
pelo menos uma aula da Babbel Live 
por semana, mas você pode marcá-
-las para quando for conveniente 
para você! Que tal falar com seu tutor 
da Babbel Live sobre qual estrutura 
funciona melhor para você? 

Assim que você se registrar na Babbel, 
acesse live.babbel.com para marcar 
suas aulas.

Caso você tenha alguma pergunta ou 
precise de ajuda, entre em contato 
conosco através do e-mail 
b2bsupport@babbel.com!

https://accounts.babbel.com/en/accounts/sign_in?return_to=https://my.babbel.com/en/live/?locale=de&referrer=None
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Você precisa de ajuda?

Se você precisar de ajuda para criar sua conta, utilisar o aplicativo da 
Babbel ou qualquer outra coisa, entre em contato conosco através do 
e-mail b2bsupport@babbel.com.

Passo 1

Você vai receber um e-mail com um 
link para criar uma conta da Babbel.

Passo 2

Clique no link e crie sua conta.

Passo 3

Selecione seu idioma de aprendizado.

Passo 4

Complete as lições a cada semana 
como recomendado no seu plano de 
estudos e marque os horários das suas 
lições da Babbel Live.

Por onde começar?
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Veja como seguir seu plano de estudos 
Você pode usar a Babbel no seu computador, tablet ou smartphone e voltar ao 
ponto onde você parou. Seu progresso será sincronizado automaticamente 
entre os dispositivos!

A cada semana nós faremos recomendações de lições para você completar, 
mas fique à vontade para fazer outras lições que você achar interessante!

Para encontrar as lições que nós recomendamos semanalmente, siga as 
instruções abaixo:

Selecione “Cursos” 
na página inicial

Escolha uma 
categoria de 
“Curso”

Escolha uma das 
opções de “Curso” 
na categoria

Encontre sua “Lição”

Para quem aprende do computador: as seções “Meu nível” e “Mais cursos” 
possuem cursos diferentes. Entre em contato caso não consiga encontrar o 
que procura.
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Tudo pronto?  
Vamos começar!
Nós incluímos o primeiro plano de 
estudos neste guia do estudante. Se 
você quiser conhecer outro plano, 
escreva para b2bsupport@babbel.com!

Dê uma olhada no plano de estudos e 
comece a aprender!

Você tem várias opções de níveis 
de aprendizado e de idiomas a sua 
disposição!
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Crie sua rotina

Ter uma rotina de aprendizado vai ajudar você a alcançar seus 
objetivos. Decida o melhor horário e inclua o aprendizado na sua 
rotina diária. 

Um pouquinho de cada vez

Faça um total de 20 minutos por dia durante  5 dias da semana: isso 
corresponde a uma lição por dia ou alguns itens de revisão. 

Use o Sistema de Revisão

Tente manter no máximo dez itens para revisar na próxima vez.

 
Pratique a imersão

Explore outras formas de manter contato com o idioma que você 
escolheu. Veja algumas dicas na nossa revista on-line (Babbel 
Magazine). 

Participe de uma comunidade de aprendizado

O trabalho em equipe traz resultados excelentes! Encontre colegas 
que também estejam aprendendo e compartilhe seu progresso. 

Estabeleça metas S.M.A.R.T.

Estabeleça metas eSpecíficas, Mensuráveis, Alcançáveis, Realistas e 
com limites Temporais.

Dicas de ouro para seu sucesso!


