
How many times we have to repeat an audio in English
Quantas vezes precisamos repetir um áudio em inglês

Hello,  everybody!  I  am Edward  Junior,  your  English  teacher  and  the  founder  of  Just  Talking
English ESL, English as a Second Language . My mission, to help you speak English fluently!
Olá pessoal! Eu sou Edward Junior, seu professor de inglês e o fundador de Just Talking English ESL, inglês como segunda língua.
Minha missão, ajudá-lo a falar inglês fluentemente!

In this episode, I will be talking about how many times we have to repeat an audio in English in
order to get a good result to improve English.
Neste episódio, falarei sobre quantas vezes precisamos repetir um áudio em inglês para obter um bom resultado para melhorar o
inglês.

So, let’s get started!
Então, vamos começar!

As you may know, I always recommend you to  listen  to  improve your English speaking, right.
There are many studies, which suggest that there is a correlation between our level of the language
and the hours we have been listening. In other words, the more you listen, the better you become.
The more hours you spend listening, the quicker you improve. 
Como você deve saber, eu sempre recomendo que você escute para melhorar o seu inglês, certo. Existem muitos estudos que sugerem
que existe uma correlação entre nosso nível de idioma e as horas que ouvimos. Em outras palavras, quanto mais você escuta, melhor
se torna. Quanto mais horas você passa ouvindo, mais rápido você melhora.

Here’s an interesting question you might ask: “How many times do I have to listen the same audio 
in English?” Do I have to listen just one time? Or more than that?
Aqui está uma pergunta interessante que você pode fazer: "Quantas vezes tenho que ouvir o mesmo áudio em inglês?" Eu tenho que
ouvir apenas uma vez? Ou mais do que isso?

What most students do is listen to the same audio once or twice and then change to another story.
The typical student thinks that the more variety, the better.
O que a maioria dos alunos faz é ouvir o mesmo áudio uma ou duas vezes e depois mudar para outra história. O aluno típico pensa
que quanto mais variedade, melhor.

Well, variety is useful, but what you want is to consolidate what you listen, and the most effective
way to achieve this is through repetition.
Bem, a variedade é útil, mas o que você deseja é consolidar o que ouve e a maneira mais eficaz de conseguir isso é através da
repetição.

So, let’s say you are starting with English. You're a beginner, right. This is the situation where you
need  a  lot  of  repetition.  The  reason  is  that  you  need  to  create  the  most  common patterns  or
structures in your head. That’s why you need to repeat many times. For example, let’s say you have



a 5-minute audio adapted to your level. Then, you can repeat the audio twenty, thirty, or even more
times.
Então, digamos que você esteja começando com o inglês. Você é iniciante, certo. Essa é a situação em que você precisa de muita
repetição. O motivo é que você precisa criar os padrões ou estruturas mais comuns em sua cabeça. É por isso que você precisa repetir
várias vezes. Por exemplo, digamos que você tenha um áudio de 5 minutos adaptado ao seu nível. Em seguida, você pode repetir o
áudio vinte, trinta ou mais vezes.

Yes! You heard me well! Twenty, thirty, or more times!
Sim! Você me ouviu bem! Vinte, trinta ou mais vezes!

I’m not saying that you have to do it in one day. For example, you can repeat the audio three times
every day for one week. This is only 15 minutes a day for seven days, which is 21 times. You can
read and listen if you need to.
Não estou dizendo que você precisa fazer isso em um dia. Por exemplo, você pode repetir o áudio três vezes por dia durante uma
semana. São apenas 15 minutos por dia durante sete dias, o que é 21 vezes. Você pode ler e ouvir, se precisar.

Yes, it seems crazy, but I can assure you that this is very effective. You can learn a lot! And the most
important thing is that you are consolidating the phrases, the vocabulary, the pronunciation, and it
becomes easier to use all of this in a conversation.
Sim,  parece loucura,  mas posso garantir  que isso é muito eficaz.  Você pode aprender muito!  E o mais  importante  é que você
consolide as frases, o vocabulário, a pronúncia e fica mais fácil usar tudo isso em uma conversa

If you do this as part of your routine, and you dedicate one hour a day doing repetitions of different
audios, soon you will notice a big difference. You’ll become familiar with many structures, and you
will start to understand what you say without translation in your head.
Se você fizer isso como parte de sua rotina, e dedicar uma hora por dia a repetir diferentes áudios, logo perceberá uma grande
diferença. Você se familiarizará com muitas estruturas e começará a entender o que diz sem traduzir sua mente.

Repetition is the key to consolidation. If you have an intermediate level or higher, you don't need to
repeat so many times. What you can do is: Always  listen to the same person. Focus on just one
material and then keep it for a while, stay with it for a while. You might prefer some particular
phrases, vocabulary, expressions, etc. So, if you listen to the same person, you’ll repeat more.
Repetição é a chave para a consolidação. Se você tem um nível intermediário ou superior, não precisa repetir tantas vezes. O que
você pode fazer é: sempre ouça a mesma pessoa. Concentre-se em apenas um material e mantenha-o por um tempo, permaneça nele
por um tempo. Você pode preferir determinadas frases, vocabulário, expressões etc. Então, se você ouvir a mesma pessoa, repetirá
mais.

Another approach is to listen to the same topic consistently. Although you’re not repeating the same
audio, you are repeating the vocabulary and expressions of the same topic.
Outra abordagem é ouvir o mesmo tópico de forma consistente. Embora você não esteja repetindo o mesmo áudio, está repetindo o
vocabulário e as expressões do mesmo tópico.

This rule of repetition is flexible, of course. The important thing is to listen for many hours, and if
you can repeat, much better!
Essa regra de repetição é flexível, é claro. O importante é ouvir por muitas horas e, se puder repetir, muito melhor!

So that's it guys, I hope you enjoyed
Então é isso galera, espero que tenham gostado

See you later and take care everybody
Vejo vocês mais tarde, e cuiden-se pessoal.


