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Aula 4 
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 (CFMA) 

Na segunda-feira, 04 de outubro 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 nosso curso completo de francês da vida real. 

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. 
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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 autonomia e naturalidade, entender o francês falado e dominar o francês da vida 
real. 
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! 

Explicamos tudo nos detalhes sobre o “Mega Bônus” e o “Preums” na Aula 4 da Jornada.  
Clique aqui para acessar a Aula 4. 

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 AGORA 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.  
Clique aqui para acessar a Aula 4. 

Mas como temos recebido muitas perguntas sobre o curso, vamos responder a algumas das 
principais dúvidas nas próximas páginas. 

Leia as próximas páginas com atenção caso tenha interesse em se tornar aluno CFMA. 
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1) Qual é a duração do Curso de Francês Método Afrancesados? 
Todas as aulas do Curso são liberadas em 90 dias.  

Ou seja, você receberá acesso a 1 módulo por semana, até completar 13 semanas.  

Assim, se você quer ter resultados rápidos, terá tudo o que precisa para estar falando francês 
com naturalidade daqui a 3 meses. 

Mas isso não significa que o curso "termina". Você terá acesso a todo o material e ao suporte da 
Equipe Afrancesados para tirar suas dúvidas durante 2 anos.  

Ou seja, você pode fazer e refazer as aulas no seu próprio ritmo durante todo esse período de 2 
anos, sem pressa. 

2) Quando começam as aulas? 
Ao finalizar sua inscrição, você recebe imediatamente seu acesso ao curso. 

O primeiro módulo já está liberado e você pode começar imediatamente! 

Depois, a cada semana, você receberá acesso dentro da plataforma a um novo módulo. Serão 13 
módulos liberados em 13 semanas, com centenas de vídeos e materiais de estudos. 

Claro que você pode fazer o curso no seu ritmo, se preferir, porque liberamos o acesso a todo o 
material do curso durante 2 anos.  

3) O que vou receber com o curso? 
Você vai receber o total de 13 módulos, cada um com pelo menos 7 aulas de francês e 1 aula de 
técnicas de aprendizado do Método Afrancesados.  

Você receberá 1 módulo por semana, durante 13 semanas. Ou seja, você receberá o material para 
aprender francês todos os dias durante 90 dias. 

Isso inclui aulas em vídeo, PDFs de apoio às aulas, áudios (em velocidade lenta e real, nativa), o 
que garante que você aprenderá o francês da vida real. 

As aulas incluem não somente conhecimentos da língua francesa, mas também técnicas de 
aprendizado e dicas culturais. 

Você também terá acesso ao acompanhamento da nossa equipe especializada para tirar todas as 
suas dúvidas. 
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4) Como funciona o acompanhamento para tirar minhas dúvidas de francês? 
Durante os 2 anos de acesso ao curso, você poderá tirar todas as suas dúvidas de francês com a 
Equipe Afrancesados por e-mail ou através da janela de ajuda que fica dentro do próprio curso.  

Ou seja, adeus dúvidas cristalizadas! Você terá apoio de quem já domina o francês da vida real 
há anos para te ajudar a trilhar o caminho até chegar lá. 

5) O Curso poderia ser utilizado como um preparatório para exames de 
proficiência (DELF, DALF, TCF…)?  
Claro! 

O que se espera de uma pessoa que presta exames de proficiência é o domínio de 4 
competências: fala, compreensão oral, escrita e compreensão escrita. 

Dentro do Curso de Francês Método Afrancesados você vai aprender a desenvolver as 5 
habilidades do francês (falar, pensar, ler, ouvir e escrever), ou seja: o CFMA vai te ajudar, sim, a 
se preparar para os exames de proficiência! 

Inclusive, um dos nossos alunos nos enviou recentemente um vídeo contando que saiu do zero e 
atingiu o nível B2 do TCF depois de somente 3 meses de estudos no CFMA. 

5) O curso tem certificado?  
Sim, os alunos que completarem todas as aulas do CFMA podem emitir um certificado de 
conclusão dentro da plataforma do Curso. 

6) Nunca estudei francês antes. o Curso é para mim? 
O Curso de Francês Método Afrancesados é a melhor maneira de você começar a aprender 
francês.  

Primeiro, porque o curso vai te levar do zero (ou básico) até dominar o francês da vida real, 
passo a passo, de forma progressiva.  

Segundo, porque você terá acesso à Equipe Afrancesados para tirar suas dúvidas de francês e 
avançar com consistência. 

Terceiro, porque você terá acesso à Comunidade de alunos do CFMA, que estão trilhando o 
mesmo caminho que você, para compartilhar experiências e tornar seu aprendizado ainda mais 
prazeroso.  
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7) Por que fazer o Curso de Francês Método Afrancesados com vocês? 
O Curso de Francês Método Afrancesados é o único curso de francês do mercado que 
desenvolveu uma metodologia única 100% focada no francês da vida real. 

Dentro do curso, você terá acesso ao "Rituel Afrancesados" que é uma sequência de técnicas 
poderosas para você aplicar e progressivamente trilhar o caminho da fluência. 

O CFMA é  focado unicamente no que você precisa para se comunicar em francês com 
naturalidade. Ou seja, 100% focado no francês da vida real. 

Simples. Completo. Direto ao ponto. 

Você vai ter tudo o que você precisa  para fazer uma imersão diária  na língua e cultura 
francesas. 

E tudo isso, apresentado por dois professores complementares: Roberta e Emil. 

Emil, que é francês, vai te mostrar todo um universo que só um nativo poderia te mostrar: 
cultura, comportamento, dicas de pronúncia. 

E Roberta, que é brasileira e fluente em francês, vai te ajudar nas dificuldades que todo brasileiro 
tem ou já teve. Ela vai te mostrar o caminho a ser seguido para evitar que você passe perrengues 
como ela passou quando começou a aprender francês. 

8) Eu preciso estudar todos os dias? 
Se você quiser concluir o Curso em 90 dias, sim. 

Mas se você quiser avançar com mais calma, terá 2 anos para concluir o Curso. 

Você poderá assistir e reassistir as aulas quando quiser, quantas vezes quiser. 
Para aprender no seu ritmo, do seu jeito. 
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9) Já estudei francês antes. O Curso é para mim? 

Claro que sim!  

Se você não entende o francês falado por nativos e/ou se você não fala francês com 
naturalidade, autonomia e confiança, o CFMA vai te ajudar a chegar lá, mesmo que você já tenha 
estudado francês antes. 

Isso porque o CFMA é focado nas 5 habilidades do francês essenciais para se tornar fluente: 
falar, entender o francês falado, escrever, ler e pensar em francês. E você vai desenvolver cada 
uma dessas habilidades ao aplicar um passo a passo simples, direto e eficaz desenvolvido por 
nós: o Rituel Afrancesados, seu ritual de aprendizagem de francês. 

Além disso, você terá acesso a um curso 100% focado no francês da vida real, ou seja, no 
francês que você precisa dominar para se comunicar com naturalidade e confiança. 

Mas se você já é fluente em francês, ou seja, fala francês com confiança e fluidez, entende bem o 
francês falado pelos nativos e conhece bem a cultura francesa, o Curso não é pra você. 

10) Como vou receber os dados de acesso ao Curso? 
Depois que seu pagamento for aprovado, você receberá os dados de acesso automaticamente 
no e-mail que você informou na página de pagamento.  

Por isso é importante que você cadastre um e-mail válido.  

Ao concluir sua inscrição, procure por um e-mail com o título "[CFMA] Bem-vindo(a) ao Curso de 
Francês Método Afrancesados".  

Procure também na caixa de Spam (lixo eletrônico), pois pode ser que caia por lá. 

11) Em quanto tempo posso aprender francês? 
Se você está realmente motivado(a) e seguir o passo a passo ensinado no Curso de Francês 
Método Afrancesados de forma intensiva, em 90 dias é possível chegar a um nível avançado e já 
estar se comunicando em francês naturalidade e confiança. 

Então, a resposta a essa pergunta é: só depende de você.  
É possível, sim, dominar o francês da vida real em poucos meses, mas isso depende muito de 
sua dedicação e comprometimento. 

Quanto mais dedicação, mais rápido você aprenderá. Não existe milagre. 
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12) O Curso funciona no celular? 
Sim, o Curso funciona bem em qualquer dispositivo. 
Ou seja, você pode assistir às aulas pelo computador, notebook, celular ou tablet. 

13) Será que o Curso de Francês Método Afrancesados vai realmente funcionar 
para mim? 
Se você aplicar o exato passo a passo ensinado no curso, em 90 dias você vai conseguir 
dominar o francês da vida real, falar francês com naturalidade e entender o francês falado. 

Se você tem dúvida de que o CFMA é para você, você pode ver com seus próprios olhos o que o 
CFMA pode trazer para sua vida… basta assistir aos vídeos que estão neste link: https://
afrancesados.com/depoimentos 

Além disso, nós queremos que você sinta total segurança no aprendizado de francês e por isso 
te damos uma garantia incondicional de 15 dias. Isso significa que você pode se inscrever no 
curso, avaliar se é para você e, se você dentro de 15 dias (a contar da sua data de inscrição), 
você decidir que o curso não é para você, você pode cancelar sua inscrição e receber reembolso 
do valor investido. 

Mas se você quer entrar já pensando em pedir reembolso, recomendamos fortemente que você 
não se inscreva no CFMA.  

14) Será que consigo acompanhar o Curso, mesmo com minha idade mais 
avançada?  
Nós acreditamos que qualquer pessoa é capaz de aprender francês, independentemente da 
idade. Porque aprender é uma habilidade humana, assim como a comunicação. 

O único pré-requisito para aprender francês é a motivação! Ou seja, aprender francês não tem 
idade! 

Nós temos muitos alunos na "boa idade” no curso que atingiram excelentes resultados! 

Se seu receio for por não dominar as tecnologias (computador, celular, internet), a Equipe 
Afrancesados estará sempre à disposição para te auxiliar. 
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15) E se eu não tiver tempo de assistir às aulas? 
A gente sempre fala: tempo é uma questão de prioridade. Se aprender francês é seu sonho, seu 
desejo e é importante para você, você deve priorizar no seu cotidiano. 

Mas caso você precisa priorizar qualquer outra coisa na sua vida, você tem acesso a todas as 
aulas, a todos os materiais do curso e ao suporte da Equipe Afrancesados para tirar suas dúvidas 
de francês durante 2 anos inteiros. 

16) Qual é o valor do curso? 
Nós demos todos os detalhes sobre o valor do Curso na Aula 4 da Jornada do francês da vida real 
e recomendamos que você assista a esta aula inteira agora mesmo.  
Clique aqui para assistir à Aula 4. 

Isso porque, além de falar do valor do curso e formas de pagamento, nós explicamos nos 
detalhes as condições especiais (e limitadas) para os mais comprometidos que fizerem sua 
inscrição no primeiro dia.  

Ou seja, assista agora à Aula 4 e se programe para garantir sua vaga com condições especiais na 
segunda-feira.  

17) Quais são as formas de pagamento? 
As formas de pagamentos para o Curso de Francês Método Afrancesados são essas aqui (se você 
mora no Brasil): 
- no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes  
- no cartão de crédito com desconto à vista 
- em dois cartões de crédito diferentes, parcelado ou à vista com desconto 
- por PIX, à vista com desconto. 

Atenção: Não podemos liberar boleto, cartão de débito, depósito bancário ou transferência 
bancária de banco brasileiro, pois Afrancesados é uma empresa francesa e esses meios de 
pagamento só estão liberado para empresas do Brasil. 
Isso é resolução do Banco Central do Brasil e temos que seguir essa regra à risca.  

Se você mora fora do Brasil, o pagamento é à vista com as seguintes formas de pagamento: 
Se você mora na Europa, pode, sim, pagar com cartão de débito, crédito ou por transferência 
bancária (SEPA). 
Quem mora em Portugal também pode pagar por Multibanco. 
E se você mora na Suíça, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Holanda, Itália e Alemanha, você pode 
pagar por transferencia bancário com Klarna Pay Now / SOFORT. 
O pagamento por PayPal está disponível para todos os países, exceto Brasil. 
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Quais são os próximos passos? 
1) Venha para a nossa Live de Tira-Dúvidas sobre o Curso de Francês Método Afrancesados 3.0. 
Estaremos ao vivo no YouTube no domingo às 9h (hor. Brasília) para tirar suas dúvidas sobre o 
curso. 

2) Prepare-se para a abertura das inscrições no Curso de Francês Método Afrancesados. 
As inscrições para o CFMA abrem na próxima segunda-feira, às 9h da manhã horário de Brasília. 
Coloque um despertador no celular e fique de olho no e-mail, pois enviaremos o link de inscrição 
por lá. Se você não encontrar na caixa de entrada, fique de olho na caixa de SPAM (lixo 
eletrônico).  

Aviso importante: O e-mail pode chegar depois das 9h devido à imensa quantidade de 
interessados, pois os e-mails são enviados progressivamente. 

Por isso, se quiser ter certeza de receber o link de inscrição às 9h em ponto na segunda, entre 
agora no nosso canal Telegram. 

CLIQUE AQUI AGORA para entrar no Canal Telegram Afrancesados. 

Ainda está com dúvidas sobre o curso? 
Entre em contato com nossa equipe por e-mail (contato@afrancesados.com) e venha para a 
nossa Live de Tira-Dúvidas sobre o Curso de Francês Método Afrancesados 3.0. Entraremos ao 
vivo domingo às 9h (hor. Brasília) para tirar suas dúvidas sobre o curso. 

E, claro, esperamos te ver na segunda-feira lá no CFMA! 

Próximas aulas 

Aula 1

Live Bônus Tira-Dúvidas

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Live Bônus Tira-Dúvidas Domingo (9h horário de Brasília)
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