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.
É com grande prazer que apresentamos How to Practice English with
PASSIVE & ACTIVE LEARNING STRATEGY, estratégia pautada no paradigma
quântico e inspirada em teóricos da física quântica e em autores como David
Tame, Howard Gardner, Paul R. Scheel e Penney Pierce.
Passive & Active Learning Strategy, que vamos falar aqui neste EPISODE, faz
parte do conjunto de Estratégias de Aprendizagem, que estrutura a técnica
TeSCA – Técnica de Sequência Simultânea e Cumulativa da Aprendizagem, do
nosso método INGLÊS QUÂNTICO.
Os principais objetivos da utilização dessa estratégia, Passive & Active
Learning são:
1º Objetivo: Colocar você, aprendiz de língua Inglesa, no universo da
interrelação plural das conexões quânticas, por meio da estimulação dos
sentidos.
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Dessa forma você estará interagindo e construindo significados que ocorrem
conjuntamente com as percepções de cores, imagens, emoções, ritmos,
sentimentos, palavras, frases e textos.
2º Objetivo: Levar você a se conscientizar que a língua Inglesa já faz parte de
seu cotidiano como, por exemplo, filmes, músicas, tecnologias de informação,
nomes e tipos de comidas e bebidas.
Então... Prepare-se para se surpreender!!!!

APRENDIZAGEM PASSIVA & ATIVA > PASSIVE & ACTIVE LEARNING
A técnica TeSCA – Técnica de Sequência Simultânea e Cumulativa da
Aprendizagem

é

composta

por

algumas

poderosas

estratégias

de

aprendizagem, baseadas nos critérios cognitivos da neurociência, com
metodologia que utiliza o interrelacionamento plural das conexões quânticas.
The technique TeSCA – Technique of Simultaneous and Cumulative Sequence
of Learning is composed of some powerful learning strategies, based on the
cognitive criteria of neuroscience, with methodology that uses the plural
interrelationship of quantum connections.
Faz-se necessário falar sobre transcendência. Transcender limites de tempo e
de espaço significa uma nova maneira de se conceber a capacidade do ser
humano para a aprendizagem. Isso porque, neste campo de percepção,
consideramos as possibilidades totais inerentes a ele.
It is necessary to talk about transcendence. Transcend boundaries of time and
space means a new way of conceiving a human being’s capacity of learning. This
is because, in this field of perception, we consider as the whole range of
possibilities inherent in it.
Quando falamos sobre o total das possibilidades na aprendizagem, estamos
falando sobre a abordagem sistêmica, uma maneira interconectada de
absorver... de reter informações e conhecimento. E, mais especificamente,
quando se está no total das possibilidades, desenvolve-se a capacidade de
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transformar informações em conhecimento. Este é o aspecto mais interessante
no processo de aprendizagem!
When we talk about the all possibilities in learning, we are talking about the
systemic approach, an interconnected way to absorb… to retain information and
knowledge. And more specifically is when one is in the whole range of
possibilities one develops the ability to transform information in knowledge. This
is the most interesting aspect in the learning process!
Podemos dizer que, quando os seres humanos são expostos em um ambiente
onde possui as informações sobre o que se quer aprender, inicia-se o processo
de absorção de todas as informações disponíveis ao redor. Desta forma,
estabelece-se uma completa conexão com nossa memória profunda.
We can say that when human beings are exposed in an environment where they
have the information about what they want to learn, the process of absorbing all
available information around them begins. This establishes a complete
connection with our deep memory.
Se seres humanos ficam expostos em um ambiente em que eles vão ouvir as
sonoridades e os ritmos da língua Inglesa, as frases ou expressões idiomáticas...
o idioma em geral, eles terão a possibilidade de ativar todas essas coisas que
eles já estruturaram interiormente.
If the human beings get exposed in an environment that they will hear the
sonorities and the rhythms of the English language, the sentences or idiomatic
expressions… the idiom in general, they will have the possibility to activate all
these things that they have already structured inner themselves.

COMO APRENDER QUALQUER COISA! > HOW TO LEARN ANYTHING!
É muito interessante falar sobre isso porque normalmente a maioria de nós não
sabe como aprender algo. Nós não sabemos como o nosso processo de
aprendizagem

acontece.

Nosso

cérebro

funciona

com

uma

maneira

extraordinária de aceitar e absorver informações. É importante que você entenda
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que as informações serão absorvidas por ressonância. Todas as informações
chegam ao nosso cérebro pelo caminho da atração.
It is so interesting to talk about this because normally most of us don’t know how
to learn something. We don’t know how our learning process happens. Our brain
works with an extraordinary way to accept and to absorb information. It is
important you understand that the information are going to be absorb by
resonance. All the information is coming to our brain using the way of the
attraction.
Imagine que você está falando de “Jardim”, por exemplo, porque gosta de flores,
gosta de plantas. E você começa a conversar com um amigo sobre esse assunto.
E ao redor de vocês há um ambiente, um contexto particular. Muitas, muitas
coisas estão acontecendo ao redor, cercam vocês... Você, portanto, tem muitas
coisas ao seu redor que você não estará prestando atenção, mas você ainda as
notará.
Imagine that you are talking about ‘Garden’, for example, because you like
flowers, you like plants. And you start to talk with your friend about this subject.
And around you there is an environment, a particular context. Many, many things
are happening around, surround you… You therefore have many things around
you that you will not be paying attention to, but you will still notice them.
Isso acontece porque você tem em mente informações relacionadas àquelas que
estão ao seu redor neste ambiente. Tudo ao seu redor são informação e
conhecimento!
It happens because you have in your mind information related to those around
you in this environment. Everything around you are information and knowledge!
Aprender algo usando o aprendizado passivo é quando você não está prestando
atenção com esforço.
To learn something using the passive learning is when you are not paying
attention with effort.
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COMO APRENDER UM NOVO IDIOMA! > HOW TO LEARN A NEW
LANGUAGE!
É muito importante que você utilize o Aprendizado Passivo para aprender uma
nova língua. Imagine que você está em um restaurante. Você abre o cardápio e
começa a olhar para ele, vê várias palavras em Inglês de pratos, bebidas e
sobremesas, mas você não sabe o que isso significa!
It is very important that you use Passive Learning to learn a new language.
Imagine that you are in a restaurant. You open the menu and start looking at it
and you see several words in English of dishes, drinks and desserts but you don’t
know what it means!
Mas, você começa a permitir que seus olhos passem por este cardápio. Neste
ponto você já tem a assimilação de muitas, muitas palavras. Todas as palavras
em Inglês... mas, você ainda não está ciente disso!
But you start allowing your eyes to go through this menu. At this point you already
have the assimilation of many, many words. All the English words… but you are
not aware of it yet!
Está bem! Você está neste lugar… olhando… observando o cardápio e... você
está ouvindo muitas pessoas falando em Inglês ao seu redor neste restaurante.
No entanto, você ainda não fala Inglês!
Ok! You are in this place… looking at… observing the menu and… you are
listening many people speaking in English around you in this restaurant.
Therefore, you don’t speak English yet!
Depois disso, você sai do restaurante e diz: ‘Bem, foi muito legal, mas eu não
compreendi as palavras do cardápio e as conversas ao nosso redor, porque eu
não falo Inglês!
After that, you leave the restaurant and say, ‘Well, it was very cool, but I didn’t
understand the menu words or the conversation around us because I don’t speak
English!’
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Não se preocupe porque enquanto você estava no restaurante, você estava
totalmente imerso no processo natural de aprendizagem. Literalmente você já
tinha começado a aprender Inglês. Aí você decide estudar Inglês, em uma escola
ou sozinho, então você começa a observar que várias palavras e expressões
não são tão difíceis para você.
Don’t worry because while you were in the restaurant you were totally immersed
in the natural learning process. Literally you had already started learning English!
And then you decide to study English, in one school or alone, you are going to
observe that several words and expressions are not so difficult for you.
É como se você estivesse apenas se lembrando de algo que você já estudou.
Você não sabe de onde vem o significado das palavras e frases, mas estudar
Inglês neste momento é fácil e prazeroso para você. O fato é que, sendo exposto
em um lugar onde você tem informações na língua inglesa, neste momento
começa seu processo de aprendizagem.
It is as if you are just remembering something you have already studied. You
don’t know where the meaning of words and phrases come from but study English
at this moment is easy and pleasurable for you. The fact is that being exposed in
one place where you have the information in English language, in that moment
your process of learning starts.
Em relação ao nosso Inglês Quântico, podemos dizer que o mais importante é
absorver a língua Inglesa, mesmo que você pense que não entende os
significados no primeiro momento.
Regarding our Quantum English, we can tell you that the most important thing is
to absorb the English language, even if you think you don’t understand the
meanings at the first moment.
Porque as palavras, as sonoridades e os ritmos da língua Inglesa estarão
chegando e entrando em sua mente e, elas farão conexões com as outras
expressões, palavras e sonoridades que você ouviu ao longo de sua vida. Este
é o fato!
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Because the words, sonorities and rhythms of the English language will be
coming and going in your mind and they will make connections with the other
expressions, words and sonorities that you have heard throughout your life. This
is the fact!
Assim, se em seus estudos você adotar a estratégia de ouvir antes de ler,
observando as imagens e as sonoridades, você estará estimulando sua memória
profunda!
So if in your studies you adopt the strategy of listening before reading, by
absorbing the images and the sonorities, you will be stimulating your deep
memory!
No momento seguinte, quando você ouvir as mesmas palavras, frases e imagens
adicionando à escrita, você terá uma excelente percepção de que com liberdade
e prazer você agora já compreende os significados.
The next moment when you hear the same words, phrases and images adding
to the writing, you will have an excellent perception that with freedom and
pleasure you now understand the meanings.
Aprendizagem Ativa ocorre quando o cérebro começa a colocar o raciocínio e a
criatividade em ação, desencadeando o processo de associações e conexões,
estimulando memória e pensamento.
Active Learning happens when the brain begins to put reasoning and creativity
into action, triggering the process of associations, stimulating memory and
thinking.
Em concordância com esse processo natural de aprendizagem, nosso método
está formulado para estimular primeiro a aprendizagem passiva e depois a
construção da aprendizagem ativa.
In accordance with this natural learning process, our method is designed to
stimulate passive learning first then the construction of active learning.
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Portanto, a Aprendizagem Passiva e Ativa é a primeira estratégia de nossa
técnica TeSCA - Técnica de Sequência Simultânea e Cumulativa da
Aprendizagem
So Passive & Active Learning is the first strategy of our technique TeSCA –
Technique of Simultaneous and Cumulative Sequence of Learning.

# REPEAT AFTER ME!! SPEAK LOUD!!
1. IT IS NECESSARY TO TALK ABOUT TRANSCENDENCE.
2. COMPLETE CONNECTION WITH OUR DEEP MEMORY.
3. OUR BRAIN WORKS ACCEPTING AND ABSORBING INFORMATION.
4. STUDY ENGLISH IS EASY AND PLEASURABLE FOR ME.
5. YOU NOW UNDERSTAND THE MEANINGS.
6. THE PROCESS OF ASSOCIATIONS.
7. REASONING AND CREATIVITY INTO ACTION

SO... DEAR FRIEND! I HOPE YOU ENJOYED THIS EPISODE!
THANK YOU SO MUCH FOR LISTENING!
AND I’LL SEE YOU IN OUR NEXT EPISODE!

_____________________________

