
Guia:
Como 
escolher um 
curso de inglês



Hello!
Se você chegou até aqui, 
significa que já entendeu a 
importância do inglês na vida 
de uma pessoa e também todos 
os benefícios que o estudo do 
idioma pode trazer a curto, 
médio e longo prazo. 

Caso ainda esteja na dúvida 
sobre os benefícios de estudar 
inglês, vale a pena conferir este 
artigo antes de prosseguir 
a leitura. 

Sendo assim, preparamos esse 
guia para te auxiliar a escolher 
um curso de inglês que melhor 
se adeque para você. 

Aprender inglês, assim como 
aprender qualquer competência 
complexa, exige prática e uma 
rotina de estudos.

Mas é muito mais fácil manter 
essa rotina quando a gente 
gosta das atividades e elas se 
encaixam no seu dia-a-dia. 

Ou seja, quando você escolhe o 
curso que se adequa melhor aos 
seus objetivos, ao seu perfil e 
sua conveniência. 

Dessa forma, vamos abordar 
opções de cursos no que se 
refere a: 

Esperamos que esse guia seja 
muito útil e que você decida 
por um curso de inglês que te 
potencialize tanto nos aspectos 
pessoais quanto profissionais! 

Boa leitura!

> Por que o seu momento de vida importa 
tanto?

> Qual o seu maior objetivo ao estudar 
inglês?

> O quanto você pode gastar em um curso 
de inglês por mês?

> Quanto tempo da sua semana você pode 
dedicar ao inglês?

> A sua rotina é um pouco incerta?
Como você aprende melhor?

> Você quer praticar conversação?

> Como saber se um curso tem qualidade e 
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Porque o seu momento 
de vida importa tanto?
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Se você deseja ser bem sucedido quando 
decide aprender ou se dedicar a algo, antes de 
tudo, é necessário fazer uma reflexão sobre o seu 
momento de vida. 

Por mais que estejamos falando do inglês, essa 
reflexão permeia outros tópicos. Por exemplo, se 
você quer muito aprender violão para fazer um som 
com os amigos, será que um curso que aborda teoria 
musical será eficaz para o seu objetivo de curto 
prazo? Neste caso, talvez algumas aulas que vão 
direto ao ponto possam ser mais úteis.
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Esse tipo de reflexão deve ocorrer no inglês também. 
Quer ver um exemplo de como funciona? Dê uma 
olhada no exemplo a seguir. 

“Mariana tem 22 anos e está a procura de uma 
oportunidade de emprego melhor. Porém, todas as vagas 
interessantes tem como pré-requisito inglês intermediário, 
o que não é uma vantagem para ela, pois ainda está 
no básico. Mariana está procurando um curso que a 
possibilite evoluir no inglês rapidamente para conseguir se 
candidatar em uma das empresas que deseja trabalhar.” 

No cenário acima, já coletamos duas informações 
relevantes para poder indicar um curso de inglês 
adequado para a Mariana:

O que a Marina precisa é de um curso intensivo de 
inglês, que oferece um volume de horas semanais 
de estudo altíssimo. A mensalidade de um curso 
intensivo é bem mais cara que um curso regular, 
porém pode trazer resultados mais cedo. 

O seu objetivo ao estudar inglês é conseguir oportunidades 
melhores de emprego; 

Ela precisa aprimorar o idioma em um curto período de tempo. 
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Dessa forma, agora Mariana precisa analisar o tipo 
de curso intensivo que cabe no bolso dela. Entre as 
opções, temos cursos presenciais e em turma, cursos 
com aulas particulares e também os aplicativos. Cada 
uma das modalidades acima possuem seus prós e 
contras e precisam ser analisadas com atenção. 

Ao escolher um curso presencial e em turma, 
Mariana terá que seguir o cronograma de aulas e 
considerar o tempo e custo de deslocamento até a 
escola de idiomas. Se ela costuma aprender as coisas 
rapidamente, talvez um curso em turma atrapalhe 
o plano dela, que é evoluir em curto prazo. Nesse 
caso, é melhor considerar aulas particulares, se a 
mensalidade couber no bolso dela. 

Como Mariana não dispõe de muita renda mensal, 
não consegue arcar com as despesas de aulas 
particulares. Então é a hora de considerar um curso 
online, que costuma ser mais barato e também 
proporcionar a flexibilidade de aprender no tempo 
que quiser.

Viu como é preciso refletir sobre o seu momento de 
vida até mesmo em decisões que parecem simples, 
como escolher um curso de inglês?

Leve essa prática para a vida e temos certeza de que 
será ótimo para você na hora de tomar decisões! 

7



Qual o seu 
maior objetivo ao 
estudar inglês?
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Desse assunto a gente entende, viu?

Temos milhares de alunos e, sempre que 
investigamos quais as motivações e objetivos 
relacionados ao aprendizado do idioma, são esses os 
que mais costumam aparecer: 

Conseguiu se identificar com algum dos motivos 
acima?

Se qualificar para o mercado de trabalho e 
conseguir um emprego melhor;

Viajar para o exterior e conseguir se virar 
sozinho; 

Conversar com pessoas de outros países 
que falam inglês e assim expandir seus 
horizontes sobre o mundo;
 

Conseguir entender o significado de 
músicas, por exemplo, e pronunciar bem 
as palavras; 

Poder assistir a filmes e séries 
sem legenda; 

Ler livros e artigos em inglês para expandir 
o seu vocabulário e também ficar por 
dentro de tópicos que ainda não estão 
sendo abordados em sua língua materna. 
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Com o seu motivador de aprendizado em mente, 
ficará mais fácil escolher o curso de inglês que 
mais se adequa a você.

Na hora de pesquisar os cursos disponíveis no 
mercado, procure por “cursos de inglês para o 
mercado de trabalho”, “cursos de inglês para viagem”, 
“curso de inglês voltado para conversação”, e por aí 
vai. 

Agora, não se esqueça de lembrar dos outros fatores 
importantes listados na introdução deste guia para 
escolher o seu curso. Esse é apenas o primeiro para 
ser levado em consideração. 
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O quanto você 
pode gastar em 
um curso de 
inglês por mês?
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Lembra do exemplo da Mariana? No começo, parecia 
muito simples de resolver, não? 

Parecia óbvio que um curso intensivo seria o mais 
adequado para ela, mas ao somar outros fatores, 
como a flexibilidade no aprendizado e o valor que ela 
poderia pagar em uma mensalidade, começamos a 
perceber que escolher o melhor curso de inglês para 
ela não seria algo tão simples assim. 

Para te ajudar a avaliar cursos de inglês pensando no 
quesito financeiro, partimos do pressuposto de que: 

Como mencionado acima, o fator financeiro não é o 
único que deve ser levado em conta, mas geralmente 
é um fator que estabelece um certo limite para o 
número de opções de cursos, já que você terá que 
escolher entre aqueles que você pode pagar. 

Isso se torna particularmente importante porque 
você vai passar algum tempo estudando e precisa 
acomodar esse investimento nas suas contas durante 
meses. 

> Se você dispõe de um valor de até aproximadamente R$300,00 
mensais, um curso de inglês online caberá melhor no seu bolso.
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Se você assume um compromisso de pagamento 
muito próximo do seu limite, você pode ficar mais 
apertado no final do mês e ter mais dificuldade de 
lidar com imprevistos financeiros.

Com o seu objetivo de aprendizado definido e o valor 
que dispõe para investir em um curso de inglês, as 
opções começam a ficar mais limitadas e, assim, mais 
adequadas para você.
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Quanto tempo 
da sua semana 
você pode dedicar 
ao inglês?
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Se você é uma pessoa que trabalha durante o dia e 
estuda de noite, dificilmente conseguirá fazer um 
curso intensivo, por exemplo. 

Neste caso, você precisa de um curso com uma carga 
horária de aulas semanais menor ou que seja flexível, 
onde você consegue estudar nos dias e horários mais 
convenientes. 

Você pode, por exemplo, optar por estudar apenas 
aos finais de semana, e não há nada de errado com 
isso, se você conseguir se adaptar bem.

Outro ponto importante a ser considerado é o tempo 
de deslocamento até a escola de idiomas, caso esteja 
pensando em um curso presencial.
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Coloque na balança se o tempo que você gasta no 
trânsito se deslocando para as aulas é significante. 
Se sim, talvez um curso online com a possibilidade 
de estudar em turma (um dos maiores benefícios de 
fazer um curso presencial, que é a troca entre alunos) 
seja o mais indicado. 

Vale ressaltar que o estudo do inglês não deve ser 
apenas calculado pelo tempo em aula. A prática do 
inglês fora da sala de aula, seja ela presencial ou 
virtual, também é importantíssima! Só praticando 
para aprimorar o seu inglês cada vez mais. 

Leia nosso post sobre “Como melhorar o 
inglês com 4 hábitos cotidianos”
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‘

A sua rotina é um 
pouco incerta?
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Algumas profissões ou áreas de estudo contribuem 
com uma rotina mais certinha. Já outras, fazem 
exatamente o oposto. 

Se você é do time que não tem um horário fixo 
para sair do trabalho ou tem uma rotina de estudos 
acadêmicos corrida, por exemplo, é necessário 
levar em consideração a flexibilidade de estudo 
que o curso de inglês analisado proporciona. 

Já imaginou contratar um curso que possui políticas 
de reposição de aulas rígidas e, no final das contas, 
você acaba com mais aulas para repor acumuladas do 
que aulas realizadas? Com certeza esse não é o seu 
objetivo! 

O exemplo da Mariana também exemplifica um caso 
em que a flexibilidade do curso importa bastante, que 
é o quão rápido você deseja aprender inglês. 

Um curso que precisa seguir cronogramas 
definitivamente não é adequado se você tem uma 
excelente curva de aprendizado e realmente está 
focado nos estudos e resultados a curto prazo. 
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Diante desses fatores, o tipo de modalidade que 
geralmente consegue atender as necessidades é um 
curso online e que possua um aplicativo, assim, você 
não precisa depender de estar em casa ou com um 
computador para acessar as aulas e atividades. 

Um aplicativo de curso de inglês proporciona a 
flexibilidade de poder estudar quando e onde quiser, 
de acordo com a sua disponibilidade. Se você dispõe 
de muito ou pouco tempo para estudar inglês, com 
certeza ele servirá, pois quem controla o ritmo dos 
estudos é você. 
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‘

Como você 
prefere aprender? 
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Tem gente que precisa estar em uma sala de aula, 
senão não consegue estudar, assim como tem gente 
que não consegue prestar a atenção devida se estiver 
em sala de aula com outras pessoas. 

Tem gente que prefere estudar por livros, ao passo 
que tem gente que prefere assistir vídeos. Tem gente 
também que prefere estudar na prática. 

Já parou para pensar qual é a forma que você 
aprende melhor?

Muitos alunos nem sequer pensam nesse aspecto na 
hora de escolher um curso de inglês, mas ele faz total 
diferença, acredite se quiser. 

Por isso, é muito importante entender qual o 
formato das aulas e também das atividades 
do curso. 

Para conhecer algumas técnicas de aprendizado e ver 
com qual delas você mais se identifica, assista a série 
Como Aprender Melhor no Instagram do CNA Go
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‘

Você quer 
praticar conversação?
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Você quer 
praticar conversação?

Muitos dos objetivos que as pessoas possuem ao 
decidir estudar inglês estão diretamente ligados com 
a habilidade de conversação. 

Sendo assim, escolher um curso que proporcione a 
prática da conversação no idioma será crucial para 
o sucesso da aprendizagem. 

Quase todos os cursos presenciais trabalham o 
aspecto da conversação com os alunos, mas nem 
todos os cursos online e aplicativos - tirando as aulas 
particulares - oferecem esse recurso. Fique atento! 

Antes de contratar, analise tudo o que o curso tem a 
oferecer, inclusive as aulas de conversação. 

Num primeiro momento, para níveis iniciantes, 
em alguns cursos as aulas de conversação não são 
totalmente em inglês. O lado bom desses casos, é 
que você pode falar inglês apenas quando estiver 
mais confiante para fazer isso. O lado ruim, é que 
às vezes isso pode levar muito tempo, e você acaba 
ficando com a sensação de que estuda, estuda, 
estuda, e não consegue se comunicar em inglês.
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Em outros cursos, as aulas são em inglês desde a 
primeira. O lado bom é que você desenvolve seu 
inglês com mais confiança e tem a percepção de que 
realmente está aprendendo a se comunicar desde 
a sua primeira aula. O lado ruim é que, se você não 
tiver um professor que te entenda, você pode pode 
acabar tendo dificuldade para se expressar e tirar 
suas dúvidas. 

Daí a importância de você fazer aulas de conversação 
com professores que falam a sua língua e tem 
qualificação e técnicas didáticas ao invés de serem 
apenas “nativos” do idioma.... 

E falando em ajuda, se você estiver inclinado a 
escolher cursos online via aplicativos, procure saber 
se ele oferece o recurso de falar com um professor 
caso tenha dúvidas ao realizar uma atividade. 
Acredite, faz total diferença para você se manter 
motivado! 
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‘

Como saber se um 
curso tem qualidade 
e é confiável? 
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Em quase todas as áreas da educação, existem 
instituições de ensino de renome e que fazem os 
olhos dos alunos brilharem. Por exemplo, quase todo 
vestibulando de Medicina deseja estudar na USP, a 
qual possui um curso que é referência mundial na 
área. O mesmo acontece com os cursos de inglês. 

Mas o mais importante é você não se deixar 
impressionar pelo tamanho da instituição e sim pela 
sua qualidade. A USP não é desejada por ser a maior 
universidade, e sim por ser vista como a melhor do 
país e talvez da América Latina.

Da mesma forma, algumas escolas de idiomas 
são mais bem vistas tanto pelos alunos quanto no 
mercado de trabalho por possuírem metodologias 
inovadoras, professores extremamente qualificados, 
premiações, recursos tecnológicos que auxiliam no 
aprendizado, entre outros fatores. 
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Além disso, as que possuem mais tempo de atuação 
no mercado e, mesmo com tantas mudanças 
na sociedade, se mantêm de pé, são bastante 
valorizadas. Isso porque esse fator está diretamente 
relacionado à capacidade de se manter relevante 
no mercado - se os métodos de ensino da escola 
fossem obsoletos, ela não estaria mais no mercado, 
concorda?

O CNA, por exemplo, é uma das maiores e mais 
tradicionais redes de escolas de idiomas no Brasil. 
Mas não é seu tamanho e tempo de mercado que 
mais impressiona. Mesmo com 47 anos de atuação no 
mercado, desde 1973, a escola está sempre inovando, 
incluindo recursos tecnológicos para os alunos 
praticarem o idioma e consolidarem o aprendizado, e 
sendo reconhecida por vários méritos.

Falando em inovação, o CNA Go surgiu para dar 
flexibilidade ao curso de inglês, o qual se adapta ao 
ritmo do aluno. E é isso o que chamamos de inovar 
com o tempo: utilizar toda a expertise adquirida em 
anos de mercado para o universo digital, mantendo 
a qualidade do curso presencial, porém podendo 
atingir a vida de centenas de milhares de alunos 
espalhados pelo país, através do celular. 
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Aposto que quando você fez o download desse guia, 
não pensou que escolher um curso de inglês pudesse 
ser uma decisão um tanto quanto complexa, não é 
mesmo?

Pois é! Se você deseja obter sucesso no estudo do 
idioma, realmente precisa levar em conta a maioria 
dos aspectos mencionados acima antes de tomar 
uma decisão. 

O melhor curso de inglês é aquele que vai de 
encontro com o seu momento de vida e que 
consegue suprir as suas necessidades do agora. 

Talvez você comece estudando em turma mas, com 
o passar do tempo e a necessidade de acelerar os 
estudos, decida migrar para as aulas particulares. 
Ou talvez você prefira a flexibilidade que só um 
aplicativo de inglês pode proporcionar. E está tudo 
bem mudar, viu? 

Se você quer muito aprender inglês de forma rápida 
e com qualidade, estudando com flexibilidade e 
pagando uma mensalidade que cabe no seu bolso, 
por que não considerar o CNA Go?

Concluindo...
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Além de tudo isso, ele possui professores online 
para tirar dúvidas sempre que precisar. Assinando o 
plano Gold (o mais completo), você tem acesso às tão 
cobiçadas aulas de conversação. 

Sabe qual é o melhor de tudo? Para você que chegou 
até aqui, estamos oferecendo um desconto de 20% 
na assinatura do Plano Gold. Basta inserir o código 
abaixo ao finalizar a compra: 

Caso você não se adapte ao nosso curso, tem 30 dias 
para pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracias e 
direto no aplicativo. 

Esperamos que esse guia tenha sido esclarecedor 
para você e que escolha um excelente curso de 
inglês! 

Equipe CNA Go. 

CÓDIGO DE 
DESCONTO 20% OFF:

E-BOOKGO3
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Continue acompanhando
nossos conteúdos. Acesse:

cnago.com.br/blog
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