
 

ABAmoments: a nova maneira de praticar inglês em 

qualquer lugar e com pouco tempo  

A ABA English lança uma nova funcionalidade para melhorar a aprendizagem do 

inglês com breves exercícios dinâmicos de uma temática nova cada dia. 

 

Barcelona, 5 de setembro de 2017 - ABAmoments é uma nova funcionalidade do curso 

de inglês online ABA English, que permite que você pratique inglês através de pequenas 

doses de aprendizagem curtas e dinâmicas. Com esta ferramenta educacional, que 

responde a uma tendência crescente de fornecer conteúdo educativo em pequenas doses, 

o aluno aprende inglês com tópicos quotidianos e úteis, criando um hábito de estudo. Os 

estudantes aprendem vocabulário útil para lidar com situações como desenvolver-se em 

um aeroporto, dar instruções ou fazer trâmites no banco.  

"Nós sabemos que a motivação e a constância são muito necessárias para aprender e 

melhorar qualquer idioma," disse Natalia Casal, Instructional Design Manager na ABA 

English. "Por esta razão nós projetamos estas micro lições sob forma de jogo que, por sua 

curta duração e sua utilidade na vida quotidiana, deixam o estudante ligado e incentivam 

o uso regular do curso".  

ABAmoments é uma seção que complementa o curso ABA English e que foi criada para 

que mesmo as pessoas mais ocupadas possam para aproveitar pequenos momentos do 

dia para aprender e praticar o idioma: no ponto de ónibus, na recepção do consultório 

médico, ou enquanto esperamos um amigo. Através de conteúdo "flash", de apenas uns 

minutos de duração, os ABAmoments incentivam os estudantes, criando um ambiente 

estimulante e propício à retenção do conhecimento, pois exige um esforço muito pequeno. 

http://www.abaenglish.com/pt/?partnerid=600002


 
A ABA English, que já tem mais de 17 milhões de alunos em todo o mundo, regularmente 

observa os hábitos de seus usuários e lhes pergunta sobre suas preferências para se 

adaptar e responder às suas necessidades.   

ABAmoments novos todas as semanas 

"Os ABAmoments foram pensados para aquelas pessoas com falta de tempo, e já estamos 

verificando que os alunos progridem mais rapidamente e se sentem mais motivados no 

seu processo de aprendizagem," diz Nacho Fernández, Product Owner dos ABAmoments.  

"Cinco vezes por semana são 

publicados ABAmoments sobre 

um tópico diferente, com novos 

conteúdos que ajudam tanto a 

aprender vocabulário novo aos 

iniciantes como a dar uma 

refrescada na memória nos mais 

avançados" acrescenta. 

Em breve, farão sua estreia 

ABAmoments projetados para 

que os estudantes pratiquem 

suas competências linguísticas 

durante a execução de outras 

atividades, como ler sobre figuras 

históricas, entender as letras de suas músicas favoritas ou aprender uma nova receita de 

cozinha.  

Por enquanto, os ABAmoments estão disponíveis para usuários Premium do curso ABA 

English que podem acessar suas doses de aprendizagem desde um computador ou um 

dispositivo iOS ou Android.  

Sobre a ABA English: 

A ABA English é uma escola de inglês online com milhões de alunos em mais de 170 países. 

Distingue-se pelo seu método de ensino que reproduz os princípios da aprendizagem da língua 

materna em um ambiente digital, usando curtas-metragens de produção própria.  
  

É uma reconhecida startup do setor EdTech, cujo app recebeu o prêmio de 'Melhor App 

Educacional' nos prêmios Reimagine Education e já foi destacado pela Apple e o Google como 

um dos melhores aplicativos educacionais. Além do mais, desde 2016 é a primeira academia 

totalmente digital autorizada a emitir certificados oficiais da Cambridge English. Com sede em 

Barcelona, sua equipe é composta por mais de 80 profissionais de 20 países.  

 
Para mais informações visite www.abaenglish.com/ ou baixe no seu celular: App Store ou Google 

Play. 
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