
 

 
 
 
 

 

App de ABA English: “O Melhor de 2016” para Google  

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2016 – O app da ABA English foi escolhido 

pelo Google Play como “Best of 2016” (O Melhor de 2016), em diversos países 

europeus, como Espanha, Itália, Alemanha e França.  

 

Todos os anos, o Google faz uma seleção dos melhores aplicativos disponíveis na sua 

loja, Google Play, e os destaca em função do êxito que obtiveram ao longo do ano, 

valorizando sobretudo o volume de descargas. 

 

Entre mais de 700.000 apps disponíveis na loja Google Play, o Google elegeu apenas 

algumas dezenas, aproximadamente 40 apps, que tiveram mais êxito e popularidade 

ao longo do ano.  

 

É um reconhecimento importante para o app da ABA English por parte do Google, 

que mostra os excelentes resultados do app Aprender Inglês - ABA English em seu 

primeiro ano de vida, visto que foi disponibilizado para Android em setembro de 

2015. 

 

 
 

Como refere o post em Google Play: “Reunimos os aplicativos que não poderíamos 

deixar de partilhar consigo, que nos deixaram presos ao écran, que chegaram mais 

alto nas listas e souberam evidenciar a beleza do mundo que nos rodeia.” 

 

O app Aprender inglês - ABA English transporta para os dispositivos móveis todas as 

vantagens educativas do método natural que a academia utiliza para ensinar inglês 

online. Graças a este aplicativo, os alunos podem envolver-se no aprendizado do 

idioma de forma semelhante como fariam no estrangeiro: primeiro escutam e lêem 

e depois aprendem a falar e escrever. 

 

http://www.abaenglish.com/pt/?partnerid=600002
https://app.adjust.com/1yi3ge
https://app.adjust.com/1yi3ge


 
 

O visionamento de curtas-metragens é uma peça fundamental do curso ABA English, 

que associa os exercícios de cada unidade a diálogos nos ABA Films, permitindo uma 

aprendizagem eficaz e interessante. 

  

Descarregue o app: Google Play e App Store. 

 

 

Sobre a ABA English 

Mais de 12 milhões de alunos da ABA English desfrutam de uma metodologia exclusiva baseada 
no ensino contextual, levando ao mundo digital os princípios de aprendizagem naturais e 
intuitivos de uma língua materna, usando filmes especialmente desenvolvidos para aprender 
inglês, que melhoram a experiência do usuário em qualquer plataforma. Desde o seu 

lançamento em 2013, a ABA English se carateriza por ser uma start up diferente e seu método 
de ensino é reconhecido internacionalmente. Recebeu, inclusive, o prêmio de “Melhor App 
Educacional de 2015”, atribuído pela Reimagine Education (galardões conhecidos como os 

“Óscares da Educação’), e foi eleito pela Apple e agora pelo Google, como o novo aplicativo 
em dezenas de países.  
 
Entre outros acordos com instituições educativas de primeiro nível, a ABA English se associou 
recentemente com a Cambridge English Language Assessment e se tornou a primeira 
academia digital autorizada para atribuir certificados oficiais da Cambridge English.  
 

Com sede em Barcelona, a academia online se destaca pelo caráter multinacional e 
multidisciplinar. Cerca de 90% dos alunos se encontram fora de Espanha e mais de 1,6 milhões 
estão no Brasil, país onde a ABA tem o maior número de alunos. A equipe é composta por 60 
pessoas de 20 nacionalidades diferentes - Argentina, Brasil, China, Colômbia, EUA, Espanha, 
França, Itália, México, Reino Unido, Rússia, entre outras - e com experiência em áreas 
distintas: filosofia inglesa, linguística, professores de inglês, e-learning, m-learning, 

tecnologias de informação, redes sociais, e-commerce e gestão. Para mais informação visite 

www.abaenglish.com ou para dispositivos móveis: App Store ou Google Play. 
 

 

 

 

 

https://app.adjust.com/1yi3ge
https://app.adjust.com/ch39mn
http://www.abaenglish.com/pt/?partnerid=600002
https://app.adjust.com/ch39mn
https://app.adjust.com/1yi3ge

