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Aprender Inglês: Textos Paralelos (Bilingüe)
Historias Sencillas (Inglês Español) (Aprender
Inglês Con Textos Paralelos Nº 1) (Spanish Edition)
Nuestras queridas plantas: Las Hermanas Pensamiento , Romera y
Albahaca , no tienen ni idea de animales porque nunca han salido de su
maceta. ¿Te imaginas lo que pasa si confundes unos animales con otros?
Situaciones muy divertidas , que acaban con las plantas metidas en
problemas. Lee esta historia para entretenerte y aprender inglés. Este
libro bilingüe ha sido creado para niños bilingües, estudiantes y otros que
deseen leer un texto paralelo en Español e Inglés. Para facilitar la
comprensión de los idiomas, estos se muestran juntos en sólo una o dos
frases cada vez. El objetivo era hacer la traducción lo más directa posible,
pero siempre utilizando el lenguaje común de la lengua nativa.
Esperamos que disfrute del cuento. Extracto del cuento : Albahaca,
Romera y las hermanas Pensamiento vivían juntos en una reluciente
maceta de color naranja. El tiesto estaba en el alféizar de la ventana
fuera de la cafetería del zoo. Basil, Rosemary and the Pansy sisters lived
together in a bright orange flowerpot. The pot sat on a windowsill outside
the zoo's cafe. Enfrente de las plantas había una carretera negra pintada
con rayas blancas. Los visitantes que venían al zoo caminaban sobre las
rayas blancas al cruzar la carretera. In front of the plants was a black
road painted with white stripes. Visitors who came to the zoo walked
over the white stripes when they crossed the road.
Novelas en Ingl�s Para Principiantes Aprende Ingl�s Leyendo Relatos de
Terror Biling�es (Ingl�s-Espa�ol) Este pack de 2 libros incluye dos
historias de terror cortas y sencillas para mejorar tu ingl�s: Spectrum
The House Con este libro biling�e, aprender ingl�s es f�cil, r�pido y
divertido. Ideal para principiantes y falsos principiantes (A1-A2),
aprender�s ingl�s sin darte cuenta a trav�s de dos trepidantes
historias con cap�tulos cortos (10 frases cada uno), frases cortas
(m�ximo 12 palabras), vocabulario �til, gram�tica sencilla y situaciones
diarias. Adem�s, encontrar�s la traducci�n en espa�ol de cada
cap�tulo justo en la siguiente p�gina.Al final de cada historia te
propongo un reto; un test de opci�n m�ltiple para que eval�es tu
progreso. �Vas a quedar impresionado de c�anto habr�s
aprendido!Este libro contiene dos historias:Spectrum es el primer libro de
la serie Novelas en Ingl�s para Principiantes. Es la historia de una
misteriosa ni�a que cambiar� la vida de un matrimonio para
siempre.The house es el segundo libro de la serie Novelas en Ingl�s para
Principiantes. Esta es la historia de una familia que compra la casa de sus
sue�os. Pero la casa guarda un secreto oculto... �Est�s preparado para
aprender ingl�s real mientras pasas un rato terror�fico? �A qu�
esperas? �Aprovecha el precio incre�ble de este pack de 2 libros!
�Consigue tu copia hoy! Let's read!�Vamos a leer!
Hello! Oi! ou Olá Você entendeu esta primeira palavra em inglês? Sim,
entendeu! Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura
bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue
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lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo.
Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso, vamos
ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou
em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o
português. Usando este método, você rapidamente começará a descobrir
o significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário
rapidamente. Para cativar os mais novos, este livro junta 50 incríveis
imagens de Pugs com textos curtos, simples e engraçados, escritos na
sua língua nativa e no idioma que quer aprender. Pouco a pouco vai ver
que todos vão memorizando mais vocabulário de forma fácil, rápida e
divertida. Vamos começar a aprender inglês? Vamos, vai ser divertido - os
Pugs vão ajudar-te a aprender!
Finally, I am at home, and I feel very happy. = Finalmente, estou em casa
e sinto-me muito feliz. Você entendeu estas primeiras palavras em
inglês? Sim, entendeu! Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a
leitura bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura
bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo
tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso,
vamos ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma
nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui
vamos usar o português. Usando este método, você rapidamente
começará a descobrir o significado das palavras em inglês e acumulará
vocabulário rapidamente. Este livro junta 50 Novas incríveis imagens de
Pinguins com 50 Novos textos curtos, simples e engraçados, escritos na
sua língua nativa e no idioma que quer aprender. Pouco a pouco vai ver
que todos vão memorizando mais vocabulário inglés de forma fácil,
rápida e divertida. Vamos começar a aprender inglês? Vamos, vai ser
divertido - os novos diálogos dos Pinguins vão ajudar-te a aprender!
Inglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1)
Inglês ( Inglês Para Todos ) 100 Palavras - os Opostos
Inglês para todos - Aprender Inglês Simples e Divertido
10 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantes
50 textos bilingues Inglés Português com imagens de Koalas e com Inglés
para iniciantes
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de ler - Curso de
áudio N.o 3

Aprender algo novo, como uma nova linguagem, é bom para todos. Melhorar o mundo,
apoiando uma causa nobre como salvar os elefantes, é importante para todos. Este livro
reúne estas duas coisas boas: - Ajudará você a aprender inglês e a saber mais sobre os
elefantes - Nós e você ajudaremos a Salvar os Elefantes (parte do valor do livro será doado
a organizações com esse objetivo). Sobre o conteúdo do livro: Hello! Olá! Você entendeu
essa primeira palavra em inglês? Sim! Como? Porque você leu usando uma nova técnica:
leitura bilíngüe (texto paralelo). Como isso funciona? É simples: a leitura bilíngüe funciona
lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo. Uma versão está no idioma
que você deseja aprender (inglês) e a outra versão num idioma que domina (o português).
Desta forma, você pode usar histórias curtas para aprender inglês de uma forma divertida
com o método de leitura natural bilíngüe. Usando este método, você começará rapidamente
a descobrir o significado das palavras em inglês e rapidamente acumulará o vocabulário
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livro reúne imagens incríveis de elefantes com informações curtas sobre esse
incrível animal escrito na língua nativa e na língua que você quer aprender. Aos poucos,
neste livro nilingue em inglês portguês para crianças ou adultos, você verá que todos
memorizam o vocabulário com mais facilidade, rapidez e diversão. É um excelente recurso
para aprender vocabulário em inglês. Vamos começar a aprender inglês e ajudar a salvar
os elefantes? (parte do valor do livro será doado a organizações com esse objetivo). ------ //
------ Contribuições de 2019 para o "Baby Elephant Foster Parent Programme" Decidimos
manter o objetivo do ano passado e doámos as suas e nossas contribuições, dos livros
vendidos em 2019, novamente para o "Baby Elephant Foster Parent Programme" do
David Sheldrick Wildlife Trust. O jovem Maktao recebeu a nossa ajuda. Obrigado por
apoiar esse importante projeto para salvar os elefantes nos primeiros anos de vida.
Fevereiro, 2020 ------ // ------ Contribuições de 2018: doadas ao "Baby Elephant Foster
Parent Programme". As contribuições obtidas com os livros vendidos em 2018 foram
doadas à iniciativa "Baby Elephant Foster Parent Programme" do David Sheldrick
Wildlife Trust (que pode conhecer em detalhe no website sheldrickwildlifetrust.org). Este
magifico projecto funciona no Kenya, no Nairobi National Park e tem como objetivo
recuperar e salvar elefantes orfãos que são encontrados abandonados ou feridos nos
primeiros meses ou anos de vida. Este programa já salvou mais de 150 elefantes! São
recolhidos e cuidados até estarem em condições de serem devolvidos à natureza, altura em
que são integrados numa manada que os acolhe. Obrigado por nos terem terem ajudado a
apoiar este projecto. Esperamos em 2019, com a vossa juda, conseguir apoiar ainda mais
entidades que se dedicam a salvar os elefantes. Obrigado. Fevereiro, 2019
Yes | No = Sim | Não Você entendeu estas primeiras palavras em Inglês? Sim, entendeu!
Como? Porque as leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue (texto paralelo). Como
funciona? É simples: a leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou
texto ao mesmo tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso,
vamos ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou em outro
idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o português. Usando este
método, você rapidamente começará a descobrir o significado das palavras em inglês e
acumulará vocabulário rapidamente. Neste livro, você vai aprender 100 palavras com
significados opostos, lendo-as no seu idioma e na lingua que quer aprender. Pouco a pouco
vai ver que irá memorizar mais vocabulário inglês, de forma fácil, rápida e divertida.
Vamos começar a aprender inglês?
Hello! Oi! ou Olá Você entendeu esta primeira palavra em inglês? Sim, entendeu! Como?
Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue (texto paralelo). Como funciona?
É simples: a leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao
mesmo tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso, vamos
ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou em outro idioma
com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o português. Usando este método,
você rapidamente começará a descobrir o significado das palavras em inglês e acumulará
vocabulário rapidamente. Para cativar os mais novos, este livro junta 50 incríveis imagens
de Koalas com textos curtos, simples e engraçados, escritos na sua língua nativa e no
idioma que quer aprender. Pouco a pouco vai ver que todos vão memorizando mais
vocabulário de forma fácil, rápida e divertida. Vamos começar a aprender inglês? Vamos,
vai ser divertido - os Koalas vão ajudar-te a aprender!
"O EASY READER - CURSO DE ÁUDIO DE INGLÊS N.º 3 FÁCIL DE OUVIR - FÁCIL
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DE LER - FÁCIL
DE APRENDER Este é o nosso mais recente e definitivo curso para
aprender idiomas. É relativamente novo na aprendizagem de Inglês ou precisa de rever as
suas competências linguísticas? Deseja não só falar como um falante nativo, mas também
compreendê-los claramente? Bem-vindo a Polyglot Planet. Fornecemos-lhe as ferramentas
certas, energia, e motivação para compreender e falar Inglês com confiança. Aprenda a
falar Inglês quase instantaneamente com os nossos textos “Easy Reader” e gravações
“Easy Audio”. Aprenderá a utilizar o Inglês do dia a dia duma forma consistente e eficaz, e
sem precisar de conhecimento prévio de gramática ou de estruturas de frases. E não
apenas isso! Também aprenderá vocabulário chave, frases e conjugações num ambiente
estruturado, concebido para o ajudar a construir uma fundação sólida que nunca
esquecerá. Com os nossos “Aprenda Inglês - Cursos Easy Reader | Easy Audio”, aprenderá
rapidamente a ouvir e falar ao nível necessário para conversar com um falante nativo. O
nosso tutor de áudio ajudá-lo-á a aperfeiçoar a sua pronúncia e compreender a gramática,
evitando ao mesmo tempo a fastidiosa leitura de livros didáticos. Você estará a falar Inglês
minutos depois de fazer o nosso curso! São fornecidas traduções como guia para o ajudar a
fazer associações de palavras, comparar estruturas de frases, e aprender vocabulário novo.
O nosso material é agradável, atual, e feito para si. Aprender Inglês pode ser bastante
divertido - compre já este curso e comece a falar Inglês hoje!"
Inglês para todos, Aprende Inglês Simples e Divertido e Ajuda a Salvar os Elefantes
Aprenda 100 novas palavras em Inglês - os Opostos - com Texto Bilingue
Inglés - Aprende Inglés Con Cuentos Para Principiantes (Vol 2)
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de ler - Curso de áudio N.o 1
Inglês ( Inglês Para Todos ) 100 Palavras - Sinónimos
Aprender Inglés - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en Audio No. 1
Aprender Inglês II: Textos Paralelos - Historias Bilingüe (Nivel Intermedio) - Inglês Español
- Sobre esta série: Descubra obras de arte incríveis Aprenda vocabulário
inglês Aprenda a descrever o que você vê, em inglês Utilize o potencial da
leitura bilíngue em inglês português Explore belas obras de arte em
detalhe - Sobre este livro: Neste livro, Número 2, vamos explorar um
magnifico quadro de Bartholomeus van der Helst intitulado: Banquete da
Guarda Cívil de Amesterdão em comemoração do tratado de Paz de
Münster. Com a ajuda de texto bilíngue em inglês português, vamos
explorar os belos detalhes desta obra, aprendendo novo vocabulário em
inglês neste processo. - Veja um exemplo: Uma grande quantidade de
figuras preenche esta magnifica tela. As pessoas foram pintadas com
grande pormenor, tanto nos seus rostos, como nas belas e coloridas
roupas que vestem. = A large number of figures fill this magnificent
canvas. People were painted in great detail, both on their faces and on the
beautiful and colorful clothes they wear. Você entendeu estas primeiras
palavras em inglês? Sim, entendeu! Como? Porque a leu usando uma nova
técnica: a leitura bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples: a
leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao
mesmo tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse
caso, vai aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou
em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o
português. Usando este método, você rapidamente começará a descobrir o
significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário rapidamente.
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Passo a passo,
irá memorizar cada vez mais vocabulário inglés de forma
fácil, rápida e divertida.
Finally, I am at home, and I feel very happy. = Finalmente, estou em casa
e sinto-me muito feliz. Você entendeu estas primeiras palavras em inglês?
Sim, entendeu! Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura
bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue
funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo.
Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso, vamos
ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou
em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o
português. Usando este método, você rapidamente começará a descobrir o
significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário rapidamente.
Com este Super Pack de 4 livros em 1 você pode economizar dinheiro e
aprender muitas palavras em inglês, lendo-as em seu idioma nativo e no
idioma que você quer aprender. Estes são os 4 livros que você recebe
neste Super Pack: [Livro 1] - 50 Diálogos Bilingues, com Imagens de
Pinguins (II) [Livro 2] - 50 Diálogos Bilingues, com imagens de Pugs
[Livro 3] - 50 Diálogos Bilingues, com imagens de Koalas [Livro 4] - 50
Diálogos Bilingues, com imagens de Pinguins (I) Pouco a pouco vai ver
que todos vão memorizando mais vocabulário inglés de forma fácil, rápida
e divertida. Vamos começar a aprender inglês? Vamos, vai ser divertido!
Nuestras queridas plantas: Las Hermanas Pensamiento , Romera y
Albahaca , no tienen ni idea de animales porque nunca han salido de su
maceta. ¿Te imaginas lo que pasa si confundes unos animales con otros?
Situaciones muy divertidas , que acaban con las plantas metidas en
problemas. Lee esta historia para entretenerte y aprender inglés. Este
libro bilingüe ha sido creado para niños bilingües, estudiantes y otros que
deseen leer un texto paralelo en Español e Inglés. Para facilitar la
comprensión de los idiomas, estos se muestran juntos en sólo una o dos
frases cada vez. El objetivo era hacer la traducción lo más directa posible,
pero siempre utilizando el lenguaje común de la lengua nativa. Esperamos
que disfrute del cuento. Extracto del cuento : Las hermanas Pensamiento
vivían en una maceta amarilla bajo el gran manzano. Compartían la
maceta con Albahaca, Romera y Ratón. The Pansy sisters lived in a yellow
flowerpot under the big apple tree. They shared the pot with Basil,
Rosemary and Mouse. El verano era muy caluroso y todas las plantas
estuvieron de acuerdo en lo agradable que era vivir a la sombra de un
manzano. —Es tan agradable vivir a la sombra de un manzano —dijo
Albahaca. The summer was very hot and the plants all agreed how nice it
was to live under the big shady apple tree. “It is so nice to live under a
shady apple tree,” said Basil.
The fun and easy way to take your Italian language skills to thenext level
The tips, techniques, and information presented here givestudents,
travelers, and businesspeople a primer on how to speakItalian. Complete
with updates, a bonus CD, and the traditionalFor Dummies user-friendly
format, this new edition ofItalian For Dummies gives you reliable lessons,
practice,and language learning techniques for speaking Italian with ease
andconfidence. Featuring a revamped, user-friendly organization that
builds onyour knowledge and ability, Italian For Dummies offersexpanded
coverage of the necessary grammar, major verb tenses, andconjugations
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that beginners
need to know. Plus, you'll get a fullyupdated and expanded
audio CD that includes real-lifeconversations; a refreshed and expanded
mini-dictionary; moreuseful exercises and practice opportunities; and
more. Builds on your skills and ability as you learn Covers the grammar,
verb tenses, and conjugations you need toknow Includes a mini-dictionary
Audio CD includes real-life conversations If you're looking to reach a
comfort level in conversationalItalian, Italian For Dummies gets you
comfortably speakingthis Romantic language like a native.
French - Learn French - 100 Words - Occupations
50 textos curtos bilingues e ilustrados para aprender inglês de forma
divertida
Aprenda 100 novas palavras em Inglês - Adjectivos - com Texto Bilingue
Learn 100 new French Words - Occupations - with Bilingual Text
Aprenda ingles para iniciantes com textos bilingues e imagens
50 textos bilingues Inglés Português com imagens de Pinguins e com
Inglés para iniciantes
Este Libro Incluye Dos Historias: Spectrum y la Casa

Hello! ?Oi! ou Olá Você entendeu esta primeira palavra em inglês? ?Sim, você
entendeu! Porquê? Porque foi introduzida usando uma nova técnica que torna a
aprendizagem de idiomas mais fácil do que nunca: leitura bilingue (texto
paralelo). Criámos este livro usando essa técnica para aprender inglês, de
maneira agradável e sempre que você quiser. Como isso funciona? ?É simples:
a leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao
mesmo tempo. Uma versão estará no idioma que você quer aprender (nesse
caso, vamos ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão estará no seu idioma
nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta confortável; aqui vamos usar
o português. Usando este método, você rapidamente começará a descobrir o
significado das palavras em inglês e acumulará um vocabulário que em breve
permitirá que você leia textos mais complexos sem ter que gastar horas e horas
pesquisando cada palavra em um dicionário e tentando memorizá-la. Para ajudálo a aprender inglês de uma forma divertida, reunimos um grupo muito especial
de 12 pequenos contos em inglês. Estas 12 histórias curtas para iniciantes foram
escritas usando gramática simples para iniciantes e ajudarão você a obter mais
vocabulário e compreensão em inglês com textos paralelos. Um formato
excelente para quem quer aprender a falar inglês sozinho e aprender a falar
inglês rapidamente. Usando texto paralelo em inglês e português, este livro
aumentará sua capacidade de compreender a leitura bilíngüe e de maximizar o
tempo gasto na leitura. O livro está organizado como um livro de aprendizagem
em inglês: você pode começar lendo cada parágrafo de cada história nos dois
idiomas (em inglês e português), lerá a seguir toda a história em cada idioma, e
pode ler novamente para consolidar o básico do idioma inglês. Dessa forma,
você sentirá o progresso de aprender a língua inglesa ao passar de uma história
para outra e verá seu vocabulário crescer à medida que sua compreensão da
leitura bilingue aumentar. Este livro permite que você aprenda inglês facilmente
e, ainda mais, você pode aprender inglês rapidamente e de uma forma
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agradável, é uma excelente ajuda para quem procura aprender inglês para
brasileiros ou simplesmente para inglês para estrangeiros. Vamos começar a
aprender inglês?
air hostess = comissário de bordo baker = padeiro Você entendeu estas
primeiras palavras em Inglês? Sim, entendeu! Como? Porque as leu usando
uma nova técnica: a leitura bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples:
a leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao
mesmo tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso,
vamos ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou
em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o
português. Usando este método, você rapidamente começará a descobrir o
significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário rapidamente. Neste
livro, você vai aprender 100 palavras sobre As Profissões, lendo-as no seu
idioma e na lingua que quer aprender. Pouco a pouco vai ver que irá memorizar
mais vocabulário inglês, de forma fácil, rápida e divertida. Vamos começar a
aprender inglês?
- Sobre esta série de livros: Aprenda a descrever o que vê, com texto bilíngue
em inglês português, enquanto explora belas obras de arte. Com esta série:
Descubra obras de arte incríveis Aprenda vocabulário inglês Aprenda a
descrever o que você vê, em inglês Utilize o potencial da leitura bilíngue em
inglês português Explore belas obras de arte em detalhe - Sobre este livro:
Neste livro, Número 1, vamos explorar um magnifico quadro de Hendrick
Avercamp intitulado: Paisagem de Inverno com Patinadores. Com a ajuda de
texto bilíngue em inglês português, vamos explorar os belos detalhes desta obra,
aprendendo novo vocabulário em ingês neste processo. - Veja um exemplo: Este
quadro magnifico foi um dos primeiros trabalhos de Hendrick Avercamp. Foi
criado no ano de 1608 por esse pintor holandês e chama-se: Paisagem de
Inverno com Patinadores. = This magnificent painting was one of Hendrick
Avercamp's first works. It was created in 1608 by this Dutch painter and the title
is: Winter Landscape with Skaters. Você entendeu estas primeiras palavras em
inglês? Sim, entendeu! Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura
bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue funciona
lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo. Uma versão está
no idioma que você quer aprender (nesse caso, vai aprender inglês) e a outra
versão está no seu idioma nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta
confortável: aqui vamos usar o português. Usando este método, você
rapidamente começará a descobrir o significado das palavras em inglês e
acumulará vocabulário rapidamente. Passo a passo, irá memorizar cada vez
mais vocabulário inglés de forma fácil, rápida e divertida.
Aprender inglés con nuestro método es la manera más gratificante y eficaz de
aprender un idioma. Se refresca el vocabulario ya conocido y el vocabulario
nuevo se pone en práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés
de nivel principiante e intermedio y también como curso de actualización. Es tan
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simple y divertido que hasta los principiantes absolutos con ningún conocimiento
previo pueden empezar a aprender. Mientras sentimos que cualquier estudiante
de cualquier nivel pueda trabajar con nuestro método/curso, unos conocimientos
básicos de inglés serían recomendados para conseguir un máximo resultado en
el aprendizaje y la máxima satisfacción. Nuestros entretenidos cursos y historias
incluyen cultura y personalidades europeas. Son divertidos de leer de modo que
se pueda mantener la concentración y aprender de la motivación.
Aprender Polaco - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en
Audio No. 1
Aprender Inglês III: Textos Paralelos (Inglês - Español) Historias Bilingüe
Aprender Polaco - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en
Audio No. 3
Livro bilingue Inglês Português com o vocabulário essencial em Inglês - 400
frases de inglês para iniciantes e viajantes
Aprender Inglés - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en
Audio No. 2
Inglês ( Inglês Para Todos ) 400 Palavras Frequentes (4 Livros em 1 Super
Pack)
Descubra arte incrível e aprenda vocabulário português com textos bilingues
Inglés Português
"O EASY READER - CURSO DE ÁUDIO DE INGLÊS N.º 1 FÁCIL DE
OUVIR - FÁCIL DE LER - FÁCIL DE APRENDER Este é o nosso mais
recente e definitivo curso para aprender idiomas. É
relativamente novo na aprendizagem de Inglês ou precisa de
rever as suas competências linguísticas? Deseja não só falar
como um falante nativo, mas também compreendê-los
claramente? Bem-vindo a Polyglot Planet. Fornecemos-lhe as
ferramentas certas, energia, e motivação para compreender e
falar Inglês com confiança. Aprenda a falar Inglês quase
instantaneamente com os nossos textos “Easy Reader” e
gravações “Easy Audio”. Aprenderá a utilizar o Inglês do dia
a dia duma forma consistente e eficaz, e sem precisar de
conhecimento prévio de gramática ou de estruturas de frases.
E não apenas isso! Também aprenderá vocabulário chave,
frases e conjugações num ambiente estruturado, concebido
para o ajudar a construir uma fundação sólida que nunca
esquecerá. Com os nossos “Aprenda Inglês - Cursos Easy
Reader | Easy Audio”, aprenderá rapidamente a ouvir e falar
ao nível necessário para conversar com um falante nativo. O
nosso tutor de áudio ajudá-lo-á a aperfeiçoar a sua
pronúncia e compreender a gramática, evitando ao mesmo tempo
a fastidiosa leitura de livros didáticos. Você estará a
falar Inglês minutos depois de fazer o nosso curso! São
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traduções como guia para o ajudar a fazer
associações de palavras, comparar estruturas de frases, e
aprender vocabulário novo. O nosso material é agradável,
atual, e feito para si. Aprender Inglês pode ser bastante
divertido - compre já este curso e comece a falar Inglês
hoje!"
Aprender inglés II con nuestro método es la manera más
gratificante y eficaz de aprender un idioma. Se refresca el
vocabulario ya conocido y el vocabulario nuevo se pone en
práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés
de intermedio y también como curso de actualización. Es tan
simple y divertido que hasta los principiantes absolutos con
ningún conocimiento previo pueden empezar a aprender.
Mientras sentimos que cualquier estudiante de cualquier
nivel pueda trabajar con nuestro método/curso, unos
conocimientos básicos de inglés serían recomendados para
conseguir un máximo resultado en el aprendizaje y la máxima
satisfacción. Nuestros entretenidos cursos y historias
incluyen cultura y personalidades europeas. Son divertidos
de leer de modo que se pueda mantener la concentración y
aprender de la motivación.
- Sobre esta série de livros: Aprenda a descrever o que vê,
com texto bilíngue em inglês português, enquanto explora
belas obras de arte. Com esta série: Descubra obras de arte
incríveis Aprenda vocabulário inglês Aprenda a descrever o
que você vê, em inglês Utilize o potencial da leitura
bilíngue em inglês português Explore belas obras de arte em
detalhe - Sobre este livro: Neste livro, Número 3,
exploraremos uma bela pintura de Jan Mijtens intitulada: A
Família de Willem van den Kerckhoven. Com a ajuda de texto
bilíngue em inglês português, vamos explorar os belos
detalhes desta obra, aprendendo novo vocabulário em inglês
neste processo. - Veja um exemplo: Várias gerações desta
família são retratadas neste trabalho. A família está
reunida sob uma árvore, no meio da natureza. As cores fortes
das roupas chamam a nossa atenção. = Several generations of
this family are portrayed in this work. The family is
gathered under a tree, in the middle of nature. The strong
colors of the clothes catch our attention. Você entendeu
estas primeiras palavras em inglês? Sim, entendeu! Como?
Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue
(texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura
bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto
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tempo. Uma versão está no idioma que você quer
aprender (nesse caso, vai aprender inglês) e a outra versão
está no seu idioma nativo ou em outro idioma com o qual você
se sinta confortável: aqui vamos usar o português. Usando
este método, você rapidamente começará a descobrir o
significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário
rapidamente. Passo a passo, irá memorizar cada vez mais
vocabulário inglés de forma fácil, rápida e divertida.
Hello! ¡Hola! ¿Entendiste esta primera palabra en Inglés?
¡Si lo hiciste! ¿Por qué? Porque se le presentó utilizando
una nueva técnica que hace que aprender idiomas sea más
fácil que nunca: la Lectura Bilingüe (Texto Paralelo).
Creamos este libro utilizando esta técnica para que pueda
aprender Inglés de una manera rápida y divertida y siempre
que lo desee. ¿Como funciona esto? Es simple: la lectura
bilingüe funciona al leer dos versiones del mismo libro o
texto a la vez. Una versión estará en el idioma que desea
aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender Inglés) y
la otra versión estará en su idioma nativo o en otro idioma
con el que se sienta cómodo; aquí utilizaremos el Español.
Al usar este método, rápidamente comenzará a descubrir el
significado de las palabras en Inglés y a acumular
vocabulario que pronto le permitirá leer textos que son más
complejos sin tener que pasar horas y horas buscando cada
significado de palabra en un diccionario y esforzándose por
memorizarlo Para facilitarte el aprendizaje del español de
una manera divertida, reunimos en pocas palabras un grupo
muy especial de 12 historias cortas en Inglés . Estas 12
historias cortas en Inglés para principiantes fueron
escritas usando una gramática directa que es comprensible
para principiantes y que te ayudará a ganar rápidamente más
vocabulario y comprensión en Inglés . Usando el texto
paralelo en Inglés, este libro aumentará tus habilidades
bilingües de comprensión de lectura y maximizará el tiempo
que inviertas en lectura. El libro está organizado como un
libro de aprendizaje en Inglés: puede comenzar leyendo cada
párrafo de cada historia en los dos idiomas (en Inglés y
Español), luego pasar a leer la historia completa en cada
idioma, relecturando para consolidar los fundamentos Inglés
cada vez que sea posible. es necesario. De esta forma
sentirás el progreso del aprendizaje del idioma Inglés al
pasar de una historia a otra y verás crecer tu vocabulario
en Inglés a medida que aumente tu comprensión de lectura
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bilingüe. Te
permite aprender Inglés fácilmente y más que
eso, puedes aprender Inglés de forma rápida y divertida.
camino. ¡Incluso puede dedicarlo unos momentos todos los
días para que pueda aprender Inglés en 10 minutos al día si
lo desea! ¿Empecemos?
Aprender Inglés: Inglés para niños. Camaleón - Chameleon
Pack 4 Livros em 1 - Inglês - Aprender Inglês com Arte
Aprenda 100 novas palavras em Inglês - As Profissões - com
Texto Bilingue
Inglês ( Inglês Para Todos ) Aprender Inglês Para Viagem
Aprenda a describir lo que ve, con texto bilingüe en inglés
y español, mientras explora hermosas obras de arte
Novelas en Inglés para Principiantes: Aprende Inglés Leyendo
Relatos de Terror Bilingües (Inglés-Español)
Aprenda a descrever o que vê, com texto bilíngue em inglês
português, enquanto explora belas obras de arte

Bienvenido al segundo volumen de noticias en español para
principiantes. ¡Aquí encontrarás 10 historias más para ayudarte
a aprender español de una manera nueva e interesante! Hello!
¡Hola! ¿Entendiste esta primera palabra en Inglés? ¡Si lo
hiciste! ¿Por qué? Porque se le presentó utilizando una nueva
técnica que hace que aprender idiomas sea más fácil que nunca:
la Lectura Bilingüe (Texto Paralelo). Creamos este libro
utilizando esta técnica para que pueda aprender Inglés de una
manera rápida y divertida y siempre que lo desee. ¿Como funciona
esto? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos
versiones del mismo libro o texto a la vez. Una versión estará
en el idioma que desea aprender (en este caso, lo ayudaremos a
aprender Inglés) y la otra versión estará en su idioma nativo o
en otro idioma con el que se sienta cómodo; aquí utilizaremos el
Español. Al usar este método, rápidamente comenzará a descubrir
el significado de las palabras en Inglés y a acumular
vocabulario que pronto le permitirá leer textos que son más
complejos sin tener que pasar horas y horas buscando cada
significado de palabra en un diccionario y esforzándose por
memorizarlo Para facilitarte el aprendizaje del español de una
manera divertida, reunimos en pocas palabras un grupo muy
especial de 10 historias cortas en Inglés . Estas 10 historias
cortas en Inglés para principiantes fueron escritas usando una
gramática directa que es comprensible para principiantes y que
te ayudará a ganar rápidamente más vocabulario y comprensión en
Inglés . Usando el texto paralelo en Inglés, este libro
aumentará tus habilidades bilingües de comprensión de lectura y
maximizará el tiempo que inviertas en lectura. El libro está
organizado como un libro de aprendizaje en Inglés: puede
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leyendo cada párrafo de cada historia en los dos
idiomas (en Inglés y Español), luego pasar a leer la historia
completa en cada idioma, relecturando para consolidar los
fundamentos Inglés cada vez que sea posible. es necesario. De
esta forma sentirás el progreso del aprendizaje del idioma
Inglés al pasar de una historia a otra y verás crecer tu
vocabulario en Inglés a medida que aumente tu comprensión de
lectura bilingüe. Te permite aprender Inglés fácilmente y más
que eso, puedes aprender Inglés de forma rápida y divertida.
camino. ¡Incluso puede dedicarlo unos momentos todos los días
para que pueda aprender Inglés en 10 minutos al día si lo desea!
¿Empecemos?
Tiene nivel de principiante en inglés o necesita refrescar sus
conocimientos del idioma? ¿Desea no solo hablar como un nativo,
sino también entender perfectamente lo que le dicen? Bienvenido
a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas adecuadas,
la energía y la motivación para que comprenda y hable inglés con
soltura. Aprenda a hablar inglés de manera casi instantánea con
nuestras lecturas fáciles y grabaciones de audios fáciles. Sin
conocimientos previos de gramática ni de cómo se estructuran las
frases, aprenderá a usar el inglés cotidiano de forma coherente
y efectiva. ¡Y aún hay más! Aprenderá también vocabulario
esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo que
le permitirá adquirir una base sólida que no olvidará nunca.Con
Lecturas fáciles y cursos con audios fáciles para aprender
inglés dominará rápidamente las destrezas de comprensión y
expresión oral necesarias para conversar con hablantes nativos.
Nuestro tutor de audio le ayudará a perfeccionar su
pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin necesidad
de estudiarla con materiales aburridos. ¡Hablará inglés a los
pocos minutos de haber empezado el curso!Nuestro material es
entretenido, actual y está diseñado para usted. Aprender inglés
puede ser muy divertido, solo tiene que comprar estos materiales
¡y podrá empezar a hablar inglés hoy mismo!
actress = actrice air hostess = hôtesse de l'air Do you
understand this first French words? Yes, you do! Why? Because it
was presented to you using a new technique that is making
learning languages easier than ever – the Bilingual Reading. We
created this book using this technique so that you can learn
French language in a fast and fun way and whenever you want. How
it works? It's simple: bilingual reading works by reading two
versions of the same book or text at the same time. One version
is in the language you want to learn (in this case, we'll help
you learn French) and the other version is in your native
language or in another language that you feel comfortable with:
here we will use English. This way, you can use this book to
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learn French
with stories for beginners with the bilingual
reading natural method. Using this method, you will quickly
begin to discover the meaning of words in French and accumulate
vocabulary quickly. In this book you can easy learn 100 Words
about Occupations reading it in your native language and in the
language you want to learn. Step by step, with this learn French
book for kids or adults you will start memorizing more
vocabulary in an easy, fast and fun way. It's a great tool for
everyone interested in learn French language. Let's start our
French learning adventure?
Accident | Crash = acidente Ancient | Old = antigo Você entendeu
estas primeiras palavras em Inglês? Sim, entendeu! Como? Porque
as leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue (texto
paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue funciona
lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo. Uma
versão está no idioma que você quer aprender (nesse caso, vamos
ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma
nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta confortável:
aqui vamos usar o português. Usando este método, você
rapidamente começará a descobrir o significado das palavras em
inglês e acumulará vocabulário rapidamente. Neste livro, você
vai aprender 100 palavras novas em inglês, Sinónimos, lendo-as
no seu idioma e na lingua que quer aprender. Pouco a pouco vai
ver que irá memorizar mais vocabulário inglês, de forma fácil,
rápida e divertida. Vamos começar a aprender inglês?
2 - Inglês - Aprender Inglês com Arte
Inglês ( Inglês Para Todos ) 100 Palavras - As Profissões
Inglês para todos - Aprender Inglês Simples e Divertido (4
livros em 1 Super Pack)
Cuentos Bilingües (Texto Paralelo En Inglés y Español) Para
Principiantes (Inglés Para Latinos)
200 textos bilingues Inglês Português com 200 imagens e com
inglês para iniciantes
1 - Inglês - Aprender Inglês com Arte
Novela de Terror en Inglés para Principiantes con Textos
Paralelos (Bilingüe: Inglés - Español)
Now I am out of the water after a good swim. = Agora estou fora da água, depois de
um bom mergulho. Você entendeu estas primeiras palavras em inglês? Sim, entendeu!
Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue (texto paralelo). Como
funciona? É simples: a leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo livro ou
texto ao mesmo tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse
caso, vamos ajudá-lo a aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou
em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o português.
Usando este método, você rapidamente começará a descobrir o significado das
palavras em inglês e acumulará vocabulário rapidamente. Este livro junta 50 incríveis
imagens de Pinguins com textos curtos, simples e engraçados, escritos na sua língua
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nativa e no idioma que quer aprender. Pouco a pouco vai ver que todos vão
memorizando mais vocabulário inglés de forma fácil, rápida e divertida. Vamos
começar a aprender inglês? Vamos, vai ser divertido - os Pinguins vão ajudar-te a
aprender!
Bem-vindo ao segundo volume das histórias curtas em espanhol para principiantes.
Aqui você encontra mais 10 histórias para ajudá-lo a aprender espanhol de uma
maneira nova e interessante! Hello! Oi! ou Olá Você entendeu esta primeira palavra em
inglês? Sim, você entendeu! Porquê? Porque foi introduzida usando uma nova técnica
que torna a apredizagem de idiomas mais fácil do que nunca: leitura bilingue (texto
paralelo). Criámos este livro usando essa técnica para aprender inglês, de maneira
agradável e sempre que você quiser. Como isso funciona? É simples: a leitura bilingue
funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo. Uma versão
estará no idioma que você quer aprender (nesse caso, vamos ajudá-lo a aprender
inglês) e a outra versão estará no seu idioma nativo ou em outro idioma com o qual
você se sinta confortável; aqui vamos usar o português. Usando este método, você
rapidamente começará a descobrir o significado das palavras em inglês e acumulará
um vocabulário que em breve permitirá que você leia textos mais complexos sem ter
que gastar horas e horas pesquisando cada palavra em um dicionário e tentando
memorizá-la. Para ajudá-lo a aprender inglês de uma forma divertida, reunimos um
grupo muito especial de 10 pequenos contos em inglês. Estas 10 histórias curtas para
iniciantes foram escritas usando gramática simples para iniciantes e ajudarão você a
obter mais vocabulário e compreensão em inglês com textos paralelos. Um formato
excelente para quem quer aprender a falar inglês sozinho e aprender a falar inglês
rapidamente. Usando texto paralelo em inglês e português, este livro aumentará sua
capacidade de compreender a leitura bilíngüe e de maximizar o tempo gasto na leitura.
O livro está organizado como um livro de aprendizagem em inglês: você pode começar
lendo cada parágrafo de cada história nos dois idiomas (em inglês e português), lerá a
seguir toda a história em cada idioma, e pode ler novamente para consolidar o básico
do idioma inglês. Dessa forma, você sentirá o progresso de aprender a língua inglesa
ao passar de uma história para outra e verá seu vocabulário crescer à medida que sua
compreensão da leitura bilingue aumentar. Este livro permite que você aprenda inglês
facilmente e, ainda mais, você pode aprender inglês rapidamente e de uma forma
agradável, é uma excelente ajuda para quem procura aprender inglês para brasileiros
ou simplesmente para inglês para estrangeiros. Vamos começar a aprender inglês?
amazing = incrível amusing = divertido Você entendeu estas primeiras palavras em
Inglês? Sim, entendeu! Como? Porque as leu usando uma nova técnica: a leitura
bilingue (texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue funciona lendo
duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo. Uma versão está no idioma
que você quer aprender (nesse caso, vamos ajudá-lo a aprender inglês) e a outra
versão está no seu idioma nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta
confortável: aqui vamos usar o português. Usando este método, você rapidamente
começará a descobrir o significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário
rapidamente. Neste livro, você vai aprender 100 novas palavras - Adjectivos - lendo-as
no seu idioma e na lingua que quer aprender. Pouco a pouco vai ver que irá
memorizar mais vocabulário inglês, de forma fácil, rápida e divertida. Vamos começar
a aprender inglês?
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Aprender inglés III con nuestro método es la manera más gratificante y eficaz de
aprender un idioma. Se refresca el vocabulario ya conocido y el vocabulario nuevo se
pone en práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés de nivel
principiante e intermedio y también como curso de actualización. Es tan simple y
divertido que hasta los principiantes absolutos con ningún conocimiento previo
pueden empezar a aprender. Mientras sentimos que cualquier estudiante de cualquier
nivel pueda trabajar con nuestro método/curso, unos conocimientos básicos de inglés
serían recomendados para conseguir un máximo resultado en el aprendizaje y la
máxima satisfacción. Nuestros entretenidos cursos y historias incluyen cultura y
personalidades europeas. Son divertidos de leer de modo que se pueda mantener la
concentración y aprender de la motivación.
50 Novos textos bilingues Inglés Português com 50 Novas imagens de Pinguins e com
Inglés para iniciantes
Inglês ( Inglês Para Todos ) 100 Palavras - Adjectivos
12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantes
Aprender Inglês: Textos Paralelos (Bilingüe) - Historias Sencillas (Inglês - Español)
Aprender Polaco - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en Audio
No. 2
Inglês para todos - Aprender inglês sem mistério (Vol 2)
Aprender Inglés - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en Audio No.
3
¿Tiene nivel de principiante en polaco o necesita refrescar sus conocimientos del
idioma? ¿Desea no solo hablar como un nativo, sino también entender
perfectamente lo que le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos
las herramientas adecuadas, la energía y la motivación para que comprenda y
hable polaco con soltura. Aprenda a hablar polaco de manera casi instantánea con
nuestras lecturas fáciles y grabaciones de Audios fáciles. Sin conocimientos
previos de gramática ni de cómo se estructuran las frases, aprenderá a usar el
polaco cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y aún hay más! Aprenderá
también vocabulario esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo
que le permitirá adquirir una base sólida que no olvidará nunca. Con lecturas
fáciles y cursos con audios fáciles para aprender polaco dominará rápidamente
las destrezas de comprensión y expresión oral necesarias para conversar con
hablantes nativos. Nuestro tutor de audio le ayudará a perfeccionar su
pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin necesidad de estudiarla
con materiales aburridos. ¡Hablará polaco a los pocos minutos de haber
empezado el curso! Se proporcionan traducciones como guía, para facilitar la
asociación de palabras, comparar estructuras de frases y aprender nuevo
vocabulario. Nuestro material es entretenido, actual y está diseñado para usted.
Aprender polaco puede ser muy divertido, solo tiene que comprar estos
materiales ¡y podrá empezar a hablar inglés hoy mismo!
- Sobre esta série de livros: Aprenda a descrever o que vê, com texto bilíngue em
inglês português, enquanto explora belas obras de arte. - Com esta série:
Descubra obras de arte incríveis Aprenda vocabulário inglês Aprenda a descrever
o que você vê, em inglês Utilize o potencial da leitura bilíngue em inglês
português Explore belas obras de arte em detalhe - Sobre este livro: Neste livro,
Número 4, exploraremos uma bela pintura de Eduard Magnus intitulada:Jenny
Lind Com a ajuda de texto bilíngue em inglês português, vamos explorar os belos
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detalhes desta
obra, aprendendo novo vocabulário em inglês neste processo. Veja um exemplo: Os olhos dela são muito claros. O seu olhar transmite muita
calma, faz-nos sentir bem. = Her eyes are very clear. His look transmits a lot of
calm, makes us feel good. Você entendeu estas primeiras palavras em inglês?
Sim, entendeu! Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue
(texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue funciona lendo duas
versões do mesmo livro ou texto ao mesmo tempo. Uma versão está no idioma
que você quer aprender (nesse caso, vai aprender inglês) e a outra versão está no
seu idioma nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta confortável: aqui
vamos usar o português. Usando este método, você rapidamente começará a
descobrir o significado das palavras em inglês e acumulará vocabulário
rapidamente. Passo a passo, irá memorizar cada vez mais vocabulário inglés de
forma fácil, rápida e divertida.
- Sobre esta serie de libros: Aprenda a describir lo que ve, con texto bilingüe en
inglés y español, mientras explora hermosas obras de arte. En esta serie, usted:
Descubre increíbles obras de arte Aprende más vocabulario en inglés Aprende a
describir lo que ves en inglés Usa la ayuda de lectura bilingüe español inglés
Explore bellas artes en detalle - Sobre este libro: En este libro, Número 3,
exploraremos una hermosa pintura de Jan Mijtens titulada: Familia de Willem van
den Kerckhoven. Con la ayuda de texto bilingüe en español inglés, exploraremos
los hermosos detalles de este trabajo, aprendiendo nuevo vocabulario en inglés
en este proceso. - Ver un ejemplo: Varias generaciones de esta familia son
retratadas en este trabajo. La familia está reunida debajo de un árbol, en medio
de la naturaleza. Los colores fuertes de la r = Several generations of this family
are portrayed in this work. The family is gathered under a tree, in the middle of
nature. The strong colors of the clothes catch our attention. ¿Comprendes estas
primeras palabras en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué? Porque
lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo
funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del mismo
libro o texto al mismo tiempo. Una versión está en el idioma que desea aprender
(en este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su
idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el
español. De esta manera, puedes usar historias cortas para aprender inglés de
una manera divertida con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este
método, rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras en
inglés y a acumular vocabulario rápidamente. Poco a poco, verás que memorizas
más vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida. Es un excelente recurso
de aprendizaje de idiomas en inglés. Vamos aprender Inglés con Arte?
Spectrum: Novela de Terror para Aprender Inglés con Textos Paralelos (Bilingüe:
Inglés - Español) Novela en Inglés para Principiantes Con este libro bilingüe,
aprender inglés es fácil, rápido y divertido. Ideal para principiantes y falsos
principiantes (A1-A2), aprenderás inglés sin darte cuenta a través de una
trepidante historia con 40 capítulos cortos (10 frases cada uno), frases cortas
(máximo 12 palabras), vocabulario útil, gramática sencilla y situaciones diarias.
Además, encontrarás la traducción en español de cada capítulo justo en la
siguiente página.Spectrum es el primer libro de la serie Novelas en Inglés para
Principiantes. Esta es la historia de una misteriosa niña que cambiará la vida de
un matrimonio para siempre. ¿Estás preparado para aprender inglés mientras
pasas un rato terrorífico? Let's read!¡A leer!
4 - Inglês - Aprender Inglês com Arte
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400 palavras
em Inglês explicadas em Português com Texto Bilingue
3 - Inglês - Aprender Inglês com Arte
Inglês - Inglês para todos, Inglês simples e divertido
Spectrum
Cuentos Bilingües (Texto Paralelo En Inglés y Español) Para Principiantes
Aprender Inglés: Inglés para niños. Ratón - Mouse

Above | Below = Acima | Abaixo Entendeu estas primeiras palavras
em Inglês? Sim, entendeu! Como? Porque as leu usando uma nova
técnica: a leitura bilingue (texto paralelo). Como funciona? É
simples: a leitura bilingue funciona lendo duas versões do mesmo
livro ou texto ao mesmo tempo. Uma versão está no idioma que
você quer aprender (nesse caso, vamos ajudá-lo a aprender
inglês) e a outra versão está no seu idioma nativo ou em outro
idioma com o qual você se sinta confortável: aqui vamos usar o
português. Usando este método, você rapidamente começará a
descobrir o significado das palavras em inglês e acumulará
vocabulário rapidamente. Com este Super Pack de 4 livros em 1
você pode economizar dinheiro e aprender muitas palavras em
inglès, lendo-as no seu idioma nativo e no idioma que quer
aprender. Estes são os 4 livros que você recebe neste Super
Pack: [Livro 1] - OPOSTOS - 100 PALAVRAS OPOSTAS [Livro 2] ADJETIVOS - 100 ADJETIVOS [Livro 3] - PROFISSÕES - 100
PROFISSÕES [Livro 4] - SINÔNIMOS - VERSÃO PORTUGUESA DE 100
SINÔNIMOS FREQUENTES EM INGLÊS Pouco a pouco vai ver que irá
memorizar mais vocabulário inglês, de forma fácil, rápida e
divertida. Vamos começar a aprender inglês?
¿Tiene nivel de principiante en alemán o necesita refrescar sus
conocimientos del idioma? ¿Desea no solo hablar como un nativo,
sino también entender perfectamente lo que le dicen? Bienvenido
a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas adecuadas,
la energía y la motivación para que comprenda y hable alemán con
soltura. Aprenda a hablar alemán de manera casi instantánea con
nuestras lecturas fáciles y grabaciones de Audios fáciles. Sin
conocimientos previos de gramática ni de cómo se estructuran las
frases, aprenderá a usar el alemán cotidiano de forma coherente
y efectiva. ¡Y aún hay más! Aprenderá también vocabulario
esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo que
le permitirá adquirir una base sólida que no olvidará nunca. Con
lecturas fáciles y cursos con audios fáciles para aprender
alemán dominará rápidamente las destrezas de comprensión y
expresión oral necesarias para conversar con hablantes nativos.
Nuestro tutor de audio le ayudará a perfeccionar su
pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin necesidad
de estudiarla con materiales aburridos. ¡Hablará alemán a los
pocos minutos de haber empezado el curso!
Viajar é uma excelente oportunidade para aprender o inglês
essencial e este livro vai ajudá-lo a fazer isso mesmo. Será
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mais fácil
para você aprender vocabulário de inglês para
iniciantes quando viaja porque: - você estará no contexto
cultural dessa nova língua, o que lhe vai facilita aprender o
inglês básico - você vai aproveitar mais a sua viagem se
aprender inglês ao comunicar com as pessoas locais no seu
próprio idioma Este livro de frases em Português Inglês para
todos será um bom auxiliar porque: - Tem todas as principais
frases e perguntas que você precisará em inglês - Está
organizado de acordo com os principais momentos da sua viagem Cada frase está em texto bilingue (na sua língua e na língua que
quer aprender); assim você usar este livro de ingês para viagem
até como um dicionário Português Inglês se quiser Este livro de
frases em inglês para viagem tem 22 capítulos com mais de 400
palavras e frases para todos os momentos principais da sua
viagem: CAPÍTULO 01 - Perguntas frequentes CAPÍTULO 02 - Como
cumprimentar as pessoas CAPÍTULO 03 - Palavras de cortesia
CAPÍTULO 04 - No aeroporto CAPÍTULO 05 - Informações e Direções
CAPÍTULO 06 - No hotel CAPÍTULO 07 - No restaurante CAPÍTULO 08
- Carne, peixe e legumes CAPÍTULO 09 - Frutas CAPÍTULO 10 - Mais
comidas CAPÍTULO 11 - Bebidas CAPÍTULO 12 - Dinheiro CAPÍTULO 13
- Transporte CAPÍTULO 14 - O trem CAPÍTULO 15 - No metrô
CAPÍTULO 16 - Alugar um automóvel CAPÍTULO 17 - Dias e meses
CAPÍTULO 18 - Tempo CAPÍTULO 19 - Estações CAPÍTULO 20 - Cores
CAPÍTULO 21 - Amor e relacionamentos CAPÍTULO 22 - Frases da
Ajuda Use-ou antes e durante a viagem para entender e aprender
mais palavras em inglês facilmente com os nossos textos
paralelos em Inglês Português. Vamos começar a aprender inglês
facilmente juntos?
- Sobre este Super Pack de Livros Com este super pacote de 4
livros em 1, você pode economizar dinheiro e aprender muitas
palavras em inglês, lendo-as no seu idioma nativo e no idioma
que deseja aprender. Com a ajuda de textos bilíngues em
português e inglês, exploraremos os detalhes de várias pinturas
magnificas, aprendendo novo vocabulário em inglês nesse
processo. Estes são os 4 livros que você recebe neste Super
Pack: [LIVRO 1] - PAISAGEM DE INVERNO COM PATINADORES | HENDRICK
AVERCAMP | 1608 [LIVRO 2] - BANQUETE DA GUARDA CIVIL DE
AMSTERDÃO EM CELEBRAÇÃO DA PAZ DE MÜNSTER | BARTHOLOMEUS VAN DER
HELST | 1648 [LIVRO 3] - A FAMÍLIA DE WILLEM VAN DEN KERCKHOVEN
| JAN MIJTENS 1652-1655 [LIVRO 4] - JENNY LIND | EDUARD MAGNUS |
1862 - Sobre esta série de livros: Aprenda a descrever o que vê,
com texto bilíngue em inglês português, enquanto explora belas
obras de arte. - Com esta série: Descubra obras de arte
incríveis Aprenda vocabulário inglês Aprenda a descrever o que
você vê, em inglês Utilize o potencial da leitura bilíngue em
inglês português Explore belas obras de arte em detalhe - Veja
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um exemplo:
Os olhos dela são muito claros. O seu olhar
transmite muita calma, faz-nos sentir bem. = Her eyes are very
clear. His look transmits a lot of calm, makes us feel good.
Você entendeu estas primeiras palavras em inglês? Sim, entendeu!
Como? Porque a leu usando uma nova técnica: a leitura bilingue
(texto paralelo). Como funciona? É simples: a leitura bilingue
funciona lendo duas versões do mesmo livro ou texto ao mesmo
tempo. Uma versão está no idioma que você quer aprender (nesse
caso, vai aprender inglês) e a outra versão está no seu idioma
nativo ou em outro idioma com o qual você se sinta confortável:
aqui vamos usar o português. Usando este método, você
rapidamente começará a descobrir o significado das palavras em
inglês e acumulará vocabulário rapidamente. Passo a passo, irá
memorizar cada vez mais vocabulário inglés de forma fácil,
rápida e divertida.
Cuento Bilingüe en Español e Inglés
Aprenda 100 novas palavras em Inglês - Sinónimos - com Texto
Bilingue
Italian For Dummies, Enhanced Edition
3 - Inglés - Aprende Inglés con Arte
Inglés - Aprende Inglés Con Cuentos Para Principiantes (Vol 1)
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de
ler - Curso de áudio N.o 2
Aprenda a descrever o que vê, com textos bilingues Inglés e
Português, enquanto explora belas obras de arte
Inglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1)12 histórias com textos
bilingue inglês português para iniciantesMobile Library
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