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Learning English – COLORS AS STRATEGY! Part 1  

Self-Confidence to Speak English 

by Teacher Mara Natércia 

 

Hello, dear friend! Welcome to DISCOVER CAST – Aqui é MARA 

NATÉRCIA, e esse Podcast VAI ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para 

FALAR INGLÊS, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. 

E no Episódio de hoje, você vai entender como as Cores estimulam o 

Cérebro Humano e te ajudam a Aprender Inglês.   

Em dez observações explicativas, vou te mostrar como as Cores auxiliam no 

desenvolvimento de sua capacidade de memorizar a língua Inglesa, durante 

todo seu processo de estudo. 

E, ao final do Episódio pratique comigo Palavras e Frases em Inglês. 

Repita sempre em Voz Alta! Speak Loud!! 

Você também pode baixar o arquivo PDF deste Episode, veja o Link na 

descrição! 
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Aqui no Discover Cast, VOCÊ encontra conteúdos que te ajudarão a ter 

FLUÊNCIA na Língua Inglesa; aprende as Estratégias de Estudo e pratica 

comigo Listening and Speaking!   

E a cada Série e Episódio do DISCOVER CAST, VOCÊ vai aperfeiçoar o seu 

Inglês, descobrir suas próprias Capacidades Cognitivas, e aprender a fazer 

o desbloqueio das crenças limitantes para falar Inglês. 

VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da 

aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional. .  

Sou Mara Natércia, Professora de Língua Inglesa, Escritora, Internacionalista e 

Tradutora. Quero ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para FALAR 

INGLÊS!   

Então, vamos para mais um  EPISODE da SÉRIE AUTOCONFIANÇA PARA 

FALAR INGLÊS > SELF-CONFIDENCE TO SPEAK ENGLISH 

 

EPISODE – Lerning English – COLORS AS STRATEGY - Part 1  

EPISÓDIO – Aprendendo Inglês–AS CORES COMO ESTRATÉGIA – Parte 1  

 

It is with great pleasure that we present Learning English – COLORS AS 

STRATEGY! A strategy based on the quantum paradigm and inspired by 

authors such as Howard Gardner, Serrano Neves, Shakti Gawain and Tony 

Buzan. 

É com grande prazer que apresentamos Aprendendo Inglês - AS CORES 

COMO ESTRATÉGIA! Estratégia pautada no paradigma quântico e inspirada 

em autores como Howard Gardner, Serrano Neves, Shakti Gawain e Tony 

Buzan.  

 

Learning English – COLORS AS STRATEGY! Being one of the strategies that 

composes the TeSCA Technique, is based on the cognitive criteria of 
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neuroscience, which uses the plural interrelationship of Quantum Connections 

in the process of language learning. 

Aprendendo Inglês - AS CORES COMO ESTRATÉGIA! Sendo uma das 

estratégias que compõe a Técnica TeSCA, está fundamentada nos critérios 

cognitivos da neurociência, que utiliza a interrelação plural de Conexões 

Quânticas no processo da aprendizagem de idiomas.  

 

THE COLORS AND THE HUMAN BRAIN! > AS CORES E O CÉREBRO 

HUMANO!  

 

How Colors Stimulate the Human Brain and Help you in Learning English! 

Como as Cores Estimulam o Cérebro Humano e Te Ajudam a Aprender 

Inglês!  

 

So, in ten explanatory observations, I'll show you how Colors stimulate the 

human brain and how they aid in the development of the ability to memorize 

the English language throughout the study process. 

Então, em dez observações explicativas, vou te mostrar como as Cores 

estimulam o cérebro humano e, como elas auxiliam no desenvolvimento da 

capacidade de memorizar a língua Inglesa, durante todo o processo de 

estudo. 

 

1. Colors facilitate reasoning and memory. > As cores facilitam o raciocínio e 

a memória.   

 

2. Colors open to the creativity.  > As cores abrem para a criatividade.  
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3. Colors stimulate the sense of vision, the permanence of information 

absorbed and aid in the creative processes. > Cores estimulam o sentido da 

visão, a permanência das informações absorvidas e auxiliam nos processos 

criativos. 

 

 4. Colors act upon the mind and the senses. > As cores agem sobre a 

mente e os sentidos.  

 

5. The perception of color is directed by the brain through the organs of 

vision: the eyes register the image and the brain constructs the sense to 

what is seen > A percepção da cor é dirigida pelo cérebro por meio dos órgãos 

da visão: os olhos registram a imagem e o cérebro constrói o sentido ao que é 

visto. 

 

6. Each color vibrates with its own energy, which we can use to improve 

our lives > Cada cor vibra com sua própria energia, a qual nós podemos usar 

para melhorar nossas vidas. 

 

7. Color is one of the main actors in openning and connecting to the 

various intelligences we have. > A cor é um dos principais intervenientes na 

abertura e conexão às variadas inteligências que temos.  

 

8. Colors with higher wave-lengths, such as yellow, orange and red, 

increase brain activity. > Cores com comprimento de onda maiores, como o 

amarelo, laranja e o vermelho, aumentam a atividade cerebral. 

 



5 
 

9. Colors with smaller wave-lengths, such as violet, blue and green, relax. 

> Cores com comprimento de onda menores, como o violeta, azul e o verde, 

relaxam;  

 

10. First, the brain remembers color, so the color activates the memory.  > 

Primeiro, o cérebro lembra a cor, então a cor ativa a memória; 

 

So, dear listener, my goal in today's episode was to present you, some 

explanatory observations, about the importance of Colors in the process of 

learning English. 

Então, caro ouvinte, meu objetivo no episódio de hoje foi te apresentar, 

algumas observações explicativas, sobre a importância das Cores no processo 

de aprender Inglês!  

 

And to talk about the importance of preparing the brain to receive a second 

language to communicate in it with naturally, as if you are using your mother 

language. 

Bem como, falar sobre a importância de preparar o cérebro para receber um 

segundo idioma, para se comunicar nele naturalmente, como se estivesse 

usando o idioma materno. 

 

And in the next Episode, you will learn in detail, the characteristics and 

influences of each Color.  

E no próximo Episódio, você vai aprender em detalhes, as características e 

as influências de cada Cor.  

 



6 
 

And how you should use Colors to increase your memorization ability to 

learn English. 

E como você deve usar as Cores para aumentar sua capacidade de 

Memorização para aprender Inglês. 

 

MARVELOUS!!! 

# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!! 

 

1. Colors facilitate reasoning and memory.   

 

2. Colors open to the creativity.  

 

3. Colors stimulate the sense of vision.  

 

4. The perception of color.  

 

5. First, the brain remembers color...  

  

6. ... so the color activates the memory.  

 

So... dear friend! I hope you have enjoyed this episode!   

Gratitude!! 

And I’ll see you in our Next Episode!!  

 

_____________________________  

Se você gostou desse EPISODE, compartilhe esse podcast com seus 

amigos e familiares e acesse www.inglesevoce.com.br para mais 

conteúdos e LEMBRE de seguir @inglesevoce no INSTAGRAN, 

@inglesevoce e @aprendizagemquantica no FACEBOOK e também no 

YOUTUBE! 

 

http://www.inglesevoce.com.br/

