
Esse é só o 
início!!

Gostou de começar
a aprender Espanhol?



Nas próximas
páginas conheça o...

O melhor e mais completo 
curso online de Espanhol 

para Brasileiros!



O Método Espanhol de Verdade é um programa completo de 

Estudos de Espanhol onde você vai ter acesso às melhores 

técnicas para aprender em pouco tempo o que você levaria 

anos estudando nas escolas tradicionais.

Com dezenas de aulas em vídeo com a professora Driéli, você vai aprender Espanhol através da combinação de 

uma metodologia altamente eficaz. Além da explicação detalhada em vídeo, as aulas possuem materiais extras 

de estudo como PDFs, Exercícios com gabarito e Áudios em MP3em que serão trabalhados textos, diálogos, em 

situações práticas e reais do seu dia a dia, te levando ao aprendizado NATURAL e rápido do Espanhol. 

O QUE É O CURSO COMPLETO MÉTODO ESPANHOL DE VERDADE?

Tudo isso para que você seja capaz de se comunicar 

e expressar bem em Espanhol, seja quando for viajar, 

conversar com nativos ou fazer intercâmbios!
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O Método Espanhol de Verdade é para todas as pessoas que querem 

aprender Espanhol de uma maneira simples, rápida e eficiente.  Seja 

para quem quer:

• Viajar ou morar em países de língua espanhola;

• Fazer intercâmbios ou estudar fora;

• Conquistar maior reconhecimento no mercado de trabalho;

• Aprender e falar um 2° idioma; 

Ou seja, é para aquelas pessoas que querem se livrar de vez do 

Portunhol e serem capazes de se comunicar, expressar, escrever e 

ouvir bem em Espanhol, em qualquer situação, sem que leve anos para 

alcançar esse objetivo!

PARA QUEM É O MÉTODO ESPANHOL DE VERDADE?



Quer saber mais
sobre o Método

Espanhol de Verdade?

Tire suas

Dúvidas
nas próximas páginas...
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1. PARA QUEM O MÉTODO ESPANHOL DE 

VERDADE TEM FUNCIONADO? 

O Método Espanhol de Verdade (MEV) funciona para 

quem está iniciando os estudos agora ou para quem já 

estudou Espanhol, mas por algum motivo não atingiu 

ainda o nível que gostaria. O MEV também é para 

quem quer dominar o idioma a ponto de  alcançar 

fluência na comunicação em Espanhol, através de um 

método de estudos descomplicado, rápido e que 

funciona.

 

2. PARA QUEM NÃO É INDICADO O 

MÉTODO ESPANHOL DE VERDADE? 

Esse curso não será para todo mundo. O Método 

Espanhol de Verdade NÃO É para aquelas pessoas 

que acham que não precisam se esforçar 

e  se  dedicar, ou que procuram uma fórmula mágica 

para aprender uma língua. O método é SIM para 

aquelas pessoas que, entendendo a importância do 

Espanhol, são esforçadas, tem garra e força de 

vontade de aprender.
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3. MESMO QUE EU NÃO ENTENDO QUASE 

NADA DE ESPANHOL, O CURSO É PARA 

MIM?

Sim, o Método Espanhol de Verdade é recomendado 

para quem está iniciando ou para quem já tem algum 

conhecimento em Espanhol.  O curso é dividido em 6 

módulos, com mais de 80 aulas, e possui conteúdos 

para nível iniciante, intermediário e avançado. Ou seja, 

independente do seu nível, o MEV se aplica a você.

 

4. JÁ ESTOU FAZENDO UM CURSO DE 

OUTRO IDIOMA. CONSIGO FAZER AMBOS 

AO MESMO TEMPO? 

Sim! O Método Espanhol de Verdade é um programa 

completo de estudos online, e o curso apresenta 

flexibilidade para que você consiga conciliar seus 

estudos com outras atividades, incluindo aulas de 

outro idioma. Além disso, o método te ajuda aprender 

outros idiomas também, pois o Módulo 1 é focado em 

estratégias avançadas de aprendizagem de idiomas.
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5. O CURSO É ONLINE OU PRESENCIAL? 

O curso é um treinamento 100% ONLINE. Assim que 

realizar a sua matrícula você receberá um login e 

senha para ter o acesso ao Portal de Estudos 

exclusivo para alunos, onde você terá acesso a todo 

conteúdo. Será possível assistir às aulas em seu 

computador, notebook, celular ou tablet! Por ser 

online você terá a vantagem de estudar no seu ritmo 

e quiser! Além disso, você pode baixar as aulas em 

MP3 e ouvir onde quiser, mesmo sem internet!

 

 

6. ESSE MÉTODO É FOCADO NA 

GRAMÁTICA OU CONVERSAÇÃO? 

Por entender que língua é comunicação e que a 

comunicação abrange todas essas áreas, o Método 

Espanhol de Verdade não possui foco em somente 

uma delas, mas sim em todas. No curso vou te 

entregar o passo a passo para aprender espanhol 

naturalmente e em pouco tempo se ver livre do 

portunhol, sendo capaz de se comunicar bem, 

escrever e ouvir como você nunca imaginou antes!

 



9

7. EM QUANTO TEMPO ESTAREI FALANDO 

E ME COMUNICANDO BEM EM ESPANHOL? 

No Método Espanhol de Verdade você vai ter acesso 

às melhores técnicas para aprender em pouco tempo 

o que você levaria anos estudando nas escolas 

tradicionais, mas para isso é necessário dedicação e 

esforço. Se você seguir o método não tem erro, em 

pouco tempo você estará se comunicando bem em 

espanhol.

 

8. QUANDO SERÃO ABERTAS AS 

MATRÍCULAS PARA O CURSO? 

Na terça-feira, dia 13 de março,, às 9h da manhã, 

abriremos as inscrições para a nova turma do curso 

completo Método Espanhol de Verdade. É 

importante que você fique atento ao seu e-mail e 

garanta sua vaga logo nas primeiras horas, pois o 

número de vagas é limitado e as vagas serão 

preenchidas por ordem de chegada e não temos 

previsão de quando será aberta uma outra turma 

após essa.

.
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9. POR QUANTO TEMPO AS INSCRIÇÕES 

FICARÃO ABERTAS?

Há milhares de pessoas acompanhando as aulas da 

Semana do Espanhol de Verdade e, embora seja um 

curso online, é necessário ter um acompanhamento 

dos alunos que estão se inscrevendo, o que faz que as 

vagas sejam extremamente limitadas. Dessa forma, 

as inscrições ficarão abertas por pouquíssimos dias. 

Recomenda-se, portanto, que você faça sua inscrição 

logo nas primeiras horas quando as matrículas 

abrirem para que você não corra o risco de perder a 

sua vaga.

 

10. COMO OS INTERESSADOS EM 

PARTICIPAR PODEM DISPUTAR VAGAS 

NO CURSO?

Os interessados em disputar uma das vagas terão 

essa oportunidade na próxima terça-feira, dia 13 de 

março de 2108. Às 9h você receberá por e-mail o 

link para acessar e garantir a sua vaga. Se você não 

quer correr o risco de perder a sua vaga, você pode 

optar por fazer parte da Lista VIP.
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12. POR QUE DEVO SER UM DOS 

PRIMEIROS A ME INSCREVER? 

Ao ser um dos primeiros inscritos no curso você 

garante a sua vaga e não corre o risco de ficar de 

fora dessa turma, e nem perder os bônus exclusivos 

que preparamos para quem se inscrever. Como já 

informado, não há previsão de quando haverá uma 

nova turma para esse curso, e se houver, não há 

garantias de que será nas mesmas condições 

especiais de preço e bônus que preparamos para 

essa turma.

 

11. O  QUE É A LISTA VIP?

Várias pessoas já entraram em contato ansiosas para se 

inscreverem no curso e com medo de não conseguir 

uma das vagas. Assim, por ter milhares de pessoas 

acompanhando a Semana do Espanhol de Verdade 

criamos a Lista VIP. Quem estiver nessa lista receberá o 

e-mail com o link e as informações para se inscrever 1 

hora antes das outras pessoas (às 8 horas da manhã) 

no dia 13 de março. Para entrar na lista basta clicar no 

botão “ENTRAR PARA LISTA VIP” que está abaixo do 

vídeo 4, colocar seu e-mail, whatsapp e pronto!
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11. QUANTO TEREI QUE INVESTIR PARA 

TER ACESSO AO MÉTODO ESPANHOL DE 

VERDADE?

No Vídeo 05, que entra no ar na terça-feira às 

9h (ou às 8h se você estiver na Lista VIP) 

falarei mais sobre o valor do investimento e 

como você pode fazer a sua matrícula para o 

curso completo (além de informações sobre 

os bônus, como funciona toda a estrutura do 

curso e quais são os módulos, aulas, e garantia 

de satisfação).

 

 



E quais são os
MÓDULOS do MEV?

 
CONFIRA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS!



14Copyright © Espanhol de Verdade, Todos os Direitos Reservados. Distribuição e reprodução sem autorização do autor são proibidos por lei.

Aqui começa sua preparação para a jornada do Espanhol de Verdade 

– esse módulo é a base no qual eu vou te mostrar e te auxiliar 

exatamente no processo para você aprender como estudar espanhol 

e como ter um bom desempenho nos seus estudos.

Nesse módulo eu vou te revelar e te dar o acesso às melhores 

técnicas e estratégias para você estudar o Espanhol da maneira 

mais correta.

E para você que também estuda ou tem desejo de estudar outro 

idioma, além de aplicar nos seus estudos em Espanhol, você poderá 

usar a metodologia a seu favor para facilitar o aprendizado em outras 

línguas. 

MÓDULO 1 
INTRODUÇÃO AO MÉTODO ESPANHOL DE VERDADE
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Neste segundo módulo nós vamos estudar as bases do espanhol e 
começar a vencer de vez o portunhol!

Eu vou te ensinar, passo a passo, a pronúncia certa de cada letra no 
espanhol, como são as sílabas tônicas, acentuação e detalhes de 
pronúncia.

Além disso, vamos trabalhar as diferenças e detalhes da língua 
espanhola falada em diversos países, para que você não fique 
limitado à uma única forma de falar, e possa viajar pelo mundo todo 
tranquilamente!

Ao terminar esse módulo você nunca mais terá dúvidas sobre como 
pronunciar corretamente qualquer palavra em espanhol e já estará 
100% seguro para começar a conversar em espanhol.

MÓDULO 2 
INTRODUÇÃO À LÍNGUA ESPANHOLA
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Esse 3º módulo é fundamental para qualquer pessoa que queira dominar 

o espanhol e poder conversar sobre qualquer coisa e em qualquer 

situação!

Você vai aprender tudo o que precisa saber sobre gramática, pronúncia, 

escrita, uso das palavras, e vocabulário para poder se comunicar em 

diversas situações, sabendo falar sobre você, sua família, gostos, desejos, 

pedir e dar informações. Tudo isso aplicado a diversos ambientes: casa, 

escritório, viagens, entre outros!

Você vai sair desse módulo pronto para falar espanhol com segurança e 

se comunicar bem!

MÓDULO 3  - NÍVEL INICIANTE 
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MÓDULO 4  - NÍVEL INTERMEDIÁRIO

No 4º Módulo nós vamos trabalhar vários textos e diálogos em situações 

mais complexas, que serão úteis em viagens, no trabalho, no dia a dia, 

principalmente em conversas com nativos.

Neste nível você vai aprender a se expressar usando corretamente todos 

os tempos verbais, falando de acontecimentos passados ou de 

acontecimentos futuros. Além disso, há um enfoque especial em detalhes 

mais avançados de gramática, para que você não cometa erros ao falar ou 

escrever em Espanhol.

Assim como nos módulos 3 e 5, no módulo 4, além das aulas em vídeo, 

mp3 e PDF, você tem à sua disposição uma lista de exercícios (e gabarito) 

em todas as aulas, para fixar o aprendizado!
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Chegamos ao mais alto nível do Espanhol! No módulo 5 você irá estudar 

conteúdos bem avançados, os quais você levaria anos para ver e aprender 

em escolas tradicionais.

Esse módulo te deixará preparado para todas as situações em qualquer 

tempo verbal e com um vocabulário muito amplo e vasto. Você em pouco 

tempo irá dominar o Espanhol!

O Módulo 5 é lecionado inteiramente em Espanhol, pois ao realizar os 

módulos anteriores você já estará preparado para esse nível de desafio. 

Neste módulo você aprenderá, entre outras coisas, como se comunicar em 

espanhol em situações profissionais, como elaboração de currículos e 

entrevistas de emprego em espanhol.

MÓDULO 5  - NÍVEL AVANÇADO 
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Gostou? Ainda tem muito mais! Fique ligado, pois no Vídeo 5 você 

conhecer o surpreendente...

...MÓDULO 6 e MAIS OUTROS 
BÔNUS!
Não quer correr o risco de perder a oportunidade de participar dessa nova 

turma do MEV? Então se prepare para ser um dos primeiros a se matricular 

na terça, dia 21 de março! 

CHECKLIST para não ficar de fora:

Assistir à todas as aulas da Semana do Espanhol;

Se cadastrar na Lista VIP (e-mail + whatsapp);

Já deixar o Cartão de Crédito preparado para a matrícula;

Ficar atento ao e-mail no dia 13/03 e ser rápido;

Realizar a matrícula antes que as vagas acabem!



Gostou?
Então fique ligado. 

As inscrições abrem 
na terça-feira, às 9h!
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O que dizem sobre a Driéli e seu jeito de ensinar espanhol...

Clique aqui e veja os depoimentos completos no site!

http://www.espanholdeverdade.com.br/conteudo/semana-do-espanhol/
http://www.espanholdeverdade.com.br/conteudo/semana-do-espanhol/
http://www.espanholdeverdade.com.br/conteudo/semana-do-espanhol/
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