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10 melhores sites para aprender inglês grátis
Hoje em dia saber inglês deixou de ser algo bom de se ter, para ser uma habilidade exigida.

Em um mundo globalizado, o inglês se tornou o idioma padrão, e isso afeta nossa vida profissional e pessoal, temos que nos

adaptar.

As melhores empresas e as melhores vagas em nível de função, salário e benefícios, exigem inglês já no processo de seleção.

Na vida pessoal, não ter inglês impacta no aprendizado de novas coisas, filmes, viagens ao exterior, amizades com estrangeiros, etc.

Aprender inglês já foi uma tarefa mais difícil, o acesso à informação antes da internet era escasso e uma condição financeira para

fazer um bom curso era para poucos.

Atualmente com o grande acesso da internet e importância do inglês, muitos sites se especializaram em ensinar o inglês básico  –

e até mesmo o avançado – de forma gratuita para alunos em todo o mundo.

Nesse artigo separamos alguns desses sites para aprender inglês grátis e de maneira definitiva, confira:

1. English Experts
O English Experts é um site cheio de conteúdos e dicas de gramática e vocabulário criado

com o apoio da Englishlive. Ele possui um curso de inglês pago, com aulas, professores e

níveis de aprendizado, porém o site é um excelente guia complementar gratuito para quem

está estudando a língua – seja na internet ou em cursos presenciais.

2. Cursando Inglês
O Cursando Inglês é um site brasileiro, bem simples, com aulas de inglês para diferentes níveis de aprendizado. O site também

disponibiliza exercícios, dicas de inglês e até mesmo uma lista de páginas com vídeos e rádios que falam a língua, para que o aluno

possa praticar.

3. busuu.com
O busuu é um renomado site de cursos de línguas que disponibiliza uma plataforma

em português para quem pretende aprender o inglês. Muito elogiado por referências na

mídia como o jornal New York Times, a PC Magazine e o canal CNN, o busuu pode ser

acessado através do computador, celular e tablets e conta com uma metodologia simples e eficiente para ensinar línguas.

 
4. Bom Inglês 
O Bom Inglês é um site que disponibiliza cursos com cerca de 40 semanas de duração, que contam com atividades visuais como

filmes, o uso de áudios e um grande fórum para tirar dúvidas e interagir com outras pessoas que, como você, estão estudando a
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língua.

5. Inglês na ponta da língua
Imagine um site cheio de curiosidades, e-books, podcasts e vídeos de cursos para você

estudar, gratuitamente, a língua inglesa? Esse é o Inglês na Ponta da Língua, uma

plataforma completa e dinâmica para você se aproximar dos conhecimentos da língua.

6. Inglês Curso
Outro site de curso grátis, com mais de 700.000 alunos matriculados, é o Inglês Curso. Ele,

além das aulas, exercícios, acompanhamentos de professores e testes, você pode obter um

certificado de conclusão quando completar 100% das atividades propostas!

 

7. Curso de inglês grátis (CIG) 
Um site que não fornece cursos, mas materiais complementares para seu estudo com alta

qualidade é o Curso de Inglês Grátis. Lá você pode fazer a pesquisa por tipos de lições e

estudar no seu ritmo.

8. Duolingo
O Duolingo é um dos sites de cursos de línguas gratuitos mais famosos do mundo. Disponível para

download em tablets e smartphones – além de poder ser acessado do seu navegador de computador – ele

passa os conteúdos através de joguinhos divertidos e intuitivos, que facilitam o aprendizado do aluno. Vale

a pena conferir!

9. Inglês gratuito 
O Inglês Gratuito funciona como um blog cheio de informações, curiosidades e dicas

para o aluno que está aprendendo inglês. Ele oferece um bom volume de materiais

complementares para o seu estudo.

10. Mairo Vergara
Mairo Vergara é um professor de inglês que criou um blog, um canal no YouTube e uma

fanpage que ajudam, diariamente, pessoas a aprenderem essa língua. De maneira criativa,
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didática e muito divertida – usando assuntos que chamam a atenção do leitor – o site do Mairo é uma ótima opção para quem quer

aprender inglês de forma diferente!

 

Para aprender inglês, atualmente, basta ter um pouco de força de vontade e dedicação, visto que os materiais para todos os gostos

e níveis de aprendizado já se encontram disponíveis na internet.

Quais desses sites você já visitou e usou para estudar inglês? Conte para a gente!
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