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Na aula de hoje, você descobriu o caminho que você deve seguir para dominar o francês da 
vida real. 

As 3 etapas para dominar o francês da vida real 
O caminho para falar francês com naturalidade, entender o francês falado e dominar o francês da 
vida real é composto de 3 etapas: 
1) Obtenção de uma base sólida da língua francesa. 
2) Aprofundamento nas nuances da língua, com expansão de vocabulário para explorar o 

francês com mais independência. 
3) Mergulho 100% em francês, para ganhar autonomia na sua comunicação.  

Os 3 pilares para ter resultados concretos no seu aprendizado 
Nós também compartilhamos com você que acreditamos que o aprendizado do francês da vida 
real, para ser bem sucedido e te trazer de fato resultados, precisa de 3 pilares indispensáveis: 
1) Conteúdo de estudos 100% focado no francês da vida real 
2) Ritual de aprendizado, para desenvolver as 5 habilidades do francês 
3) Suporte de qualidade para tirar suas dúvidas de francês  

O Curso de Francês Método Afrancesados 3.0, leva todos esses pilares em consideração.  

Inscrições para o Curso de Francês Método Afrancesados 3.0 

Na segunda-feira, 10 de maio de 2021, às 9h da manhã (horário de Brasília), vamos abrir as 
inscrições para o Curso de Francês Método Afrancesados 3.0, que é a versão mais recente, 
aprimorada e otimizada do curso. 

As inscrições ficarão abertas por tempo limitado (de segunda à sexta). Depois que fecharmos as 
inscrições, ninguém mais pode se inscrever. 

O CFMA é um curso completo para você sair do zero (ou do nível em que você está) até chegar 
num nível avançado de francês. Ou seja, o curso é para quem quer falar francês com autonomia, 
naturalidade e confiança, entender o francês falado e dominar o francês da vida real. 

Ao se inscrever no CFMA 3.0, você tem acesso à nossa metodologia única (Método 
Afrancesados®), focada inteiramente no francês da vida real e que te permite fazer uma imersão 
completa e diária na língua e na cultura francesas. 

Enfim, você terá tudo o que precisa para sair do zero (ou do nível em que está agora) até falar 
francês com naturalidade, entender o francês falado e dominar o francês da vida real. 
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Mas não tem milagre, hein? É um método passo a passo.  
E, claro, se você quer ter resultados excepcionais, você vai precisar fazer sua parte… seguir o 
método, estudar e treinar. 

Importante: somente quem se inscrever na segunda-feira vai receber um “Mega Bônus” 
exclusivo.   
Na verdade são 6 bônus surreais! Essa é nossa forma de privilegiar os mais motivados, que vão à 
ação rápido! 

E os 50 primeiros inscritos na segunda-feira ainda levarão o bônus “Preums”, super especial! É a 
primeira vez que decidimos liberar algo assim. 

Ou seja, é muito mais vantajoso se inscrever logo na segunda-feira!  
Coloque seu despertador para tocar para garantir sua vaga com todos os bônus. 

Para aumentar suas chances de garantir sua vaga com o Mega Bônus + Preums, 
 CLIQUE AQUI PARA entrar no Canal Telegram Afrancesados.  

Enviaremos o link de inscrições lá pontualmente às 9h da manhã (horário de Brasília) na segunda-
feira. 

Todas as informações sobre o Curso de Francês Método Afrancesados 3.0 estão na Aula 4 do 
evento. Se você ainda não assistiu, corre lá para ficar por dentro. 

Ainda está com dúvidas sobre o curso?  

Entre em contato com nossa equipe (contato@afrancesados.com) e venha para a nossa Live de 
Tira-Dúvidas sobre o Curso de Francês Método Afrancesados 3.0. 

Esperamos te ver na segunda-feira lá no curso! 

Próximas aulas 

* A Live começará às 9h da manhã (horário de Brasília).

Aula 1

Live Bônus Tira-Dúvidas

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Live Bônus Tira-Dúvidas Domingo
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