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MIND MAP – PART 1
MIND MAP AS LEARNING STRATEGY!
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 vamos falar sobre Mapa Mental e a Língua Inglesa! >
MIND MAP & ENGLISH LANGUAGE!
Talvez você já tenha ouvido falar em Mapa Mental, mas você sabe exatamente
o que é um Mapa Mental e como os Mapas Mentais nos ajudam a aprender
Inglês?
Você sabia que o Mapa Mental é uma estratégia de aprendizagem
acelerada?
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E que ao criar Mapas Mentais Você potencializa concentração, foco e
memória?
Muito bem! É por isso, que eu quero te ensinar como usar Mapas Mentais para
aprender Inglês. > How to Learn English with Mind Map!!!
Então, venha comigo aprender mais uma poderosa estratégia para estimular a
autoconfiança para falar Inglês!
E, lembre-se que ao final do Episódio, você e eu vamos praticar juntos
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!
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

It is with great pleasure that we present Mind Map & English Language! Mind
Map as Learning Strategy!
É com grande prazer que apresentamos Mapa Mental & Língua Inglesa!
Mapa Mental como Estratégia de Aprendizagem!

A strategy based on the quantum paradigm and inspired by authors such as
Fausto Jaime, Tony Buzan, Terry Webb, Viviane Bovo, Walter Hermann and
others
Estratégia pautada no paradigma quântico e inspirada em autores como Fausto
Jaime, Tony Buzan, Terry Webb, Viviane Bovo, Walter Hermann e outros.
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Being one of the strategies that composes the TeSCA Technique, is based on
the cognitive criteria of neuroscience, which uses the plural interrelationship
of Quantum Connections in the process of language learning.
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 MIND MAP AN ACCELERATED LEARNING STRATEGY!
MAPA MENTAL UMA ESTRATÉGIA DA APRENDIZAGEM ACELERADA!

SO, WHAT IS EXACTLY A MIND MAP?
ENTÃO, O QUE É EXATAMENTE UM MAPA MENTAL?

It is an Accelerated Learning Strategy, which promotes brain stimulation,
enabling us to develop the capacity for association and connection, for a longterm memory.
É uma Estratégia de Aprendizagem Acelerada, que promove estimulações
cerebrais, nos possibilitando desenvolver a capacidade de associação e
conexão, para uma memória de longo prazo.

It is a study strategy, which teaches us to take notes or to make a written record
of a certain subject, in a direct and effective way, using: keywords, images and
colors connected by circular curved lines.
É uma estratégia de estudo, que nos ensina a tomar notas ou fazer o registro
escrito de um determinado assunto, de forma direta e efetiva, utilizando:
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palavras-chaves, imagens e cores, que são conectados por traçados curvos em
sentido circular.

It is a revolutionary learning system that trains concentration and focus because
it works in accordance with the natural functioning of the human brain, that is, it
processes the information in a circular hierarchy.
É um sistema revolucionário de aprendizagem, que treina concentração e foco,
porque trabalha em concordância com o funcionamento natural do cérebro
humano, ou seja, processa as informações em uma hierarquia circular.

Through associations and connections, exploring the human capacity to
visualize and create, so as to be able to keep in mind subjects, facts,
information in general.
Por meio de associações e conexões, explorando a capacidade humana de
visualizar e criar, para poder reter na memória assuntos, fatos, informações em
geral.

According to Tony Buzan, the creator of this Strategy, “If you do not have
associations, you do not have connections. Without them, you have no memory
and no thought!”
Segundo Tony Buzan, o criador desta Estratégia, “Se você não tem
associações, não tem conexões. Sem elas, você não tem memória e nem
pensamento!”

Tony Buzan, an English writer in the fields of psychology and human behavior
in the 1970s, introduced this innovative way of Learning Acceleration called
Mind Map.
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Tony Buzan, escritor Inglês nas áreas de psicologia e comportamento humano,
na década de 1970, apresentou este modo inovador de Aceleração da
Aprendizagem chamado “Mind Map” - Mapa Mental.

He defined this way of learning as: “the definitive tool for organizing thought”.
Ele definiu este modo de aprendizagem como: “a ferramenta definitiva para
organizar o pensamento”

The easiest way to enter and extract information from your brain.
A maneira mais fácil de introduzir e de extrair informações de seu cérebro.

It is a creative and effective way to take notes that literally ‘maps’ your mind.
Trata-se de uma forma criativa e eficaz para tomar notas que, literalmente,
‘mapeia’ a sua mente.

So, since the 'Mind Map' is a powerful strategy for organizing thinking, it is
critical for us to have more focus and concentration to learn English.
Então, sendo o ‘Mapa Mental’ uma estratégia poderosa para organizar o
pensamento, ele é fundamental para que possamos ter mais foco e
concentração para aprender Inglês.

When you study a song in English... When you study a dialogue or text in
English... Even when you read a book in English, and then create a 'Mind Map'
of this studied content, you will definitely structure in your mind: the phrases,
words and expressions in English.
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Quando você estudar uma música em Inglês... Quando você estudar um
diálogo ou um texto em Inglês... Até mesmo quando ler um livro em Inglês, e
logo em seguida criar um ‘Mapa Mental’ desse conteúdo estudado, você vai
estruturar, definitivamente, na sua mente: as frases, as palavras e as
expressões em Inglês.

As a result, you will create a long-term memory of the English language.
Ou seja, você vai criar uma memória de longo prazo da Língua Inglesa.

So, in our upcoming episodes, we'll talk in detail about: > Então, em nossos
próximos episódios, falaremos em detalhes sobre:
•

The important elements of the 'Mind Map' > Os elementos importantes
do ‘Mapa Mental’;

•

The images and symbols on the 'Mind Map' > As imagens e os símbolos
no ‘Mapa Mental’;

•

How to create a 'Mind Map' > Como criar um ‘Mapa Mental’.

So, dear listener, my goal in today's Episode was to present you a brief
introduction about ‘Mind Map’: starting with its meaning, talking a little about the
creator of this Accelerated Learning tool and also showing you the importance
to use ‘Mind Map’ to learn English.
Então, caro ouvinte, meu objetivo no Episódio de hoje foi apresentar uma
breve introdução sobre ‘Mapa Mental’: começando com seu significado, falando
um pouco sobre o criador dessa ferramenta de Aprendizagem Acelerada e,
também, mostrando a você a importância de usar ‘Mapa mental’ para aprender
Inglês.
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And in the next episode you will learn about the important elements of the 'Mind
Map', the images and symbols in the 'Mind Map' and also I will teach you how to
create a 'Mind Map'.
E no próximo episódio você vai aprender sobre os elementos importantes do
‘Mapa Mental’, As imagens e os símbolos no ‘Mapa Mental’ e, também, vou te
ensinar como criar um ‘Mapa Mental’.

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

1. ‘Mind Map’ is an Accelerated Learning Strategy.
2. ‘Mind Map’ promotes brain stimulation.
3. ‘Mind Map’ develops the capacity for association and connection.
4. It promotes brain stimulation.
5. The fields of psychology and human behavior.
6. ‘Mind Map’ is a strategy for organizing the thought.
7. You will create a long-term memory of the English language.

So, dear friend! I hope you have enjoyed this EPISODE!
Então, caro amigo! Espero que você tenha apreciado este Episódio!

Lembrando que 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.
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VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da
aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional.

_________________________________
Então é isso!
E se você gostou desse EPISODE: Compartilhe 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!
Gratitude for listening!
And I’ll see you in our Next Episode!

