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Melhores sites para aprender inglês 
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Nome Site Pago/Gratuito Recomendação Comentários 

Alison https://alison.com/learn/english  Gratuito Inglês para negócios. Da conversação ao vocabulário e 
pronúncia, estes cursos de Inglês são adequados para aqueles 
que procuram aprimorar suas habilidades no idioma. 

Bom para praticar. 

Babel+ https://lp.babbel.com 
 

Pago Treinamento de vocabulário. Sem explicações, 
apenas palavras. 

BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9tn  Gratuito Conteúdo disponibilizado semanalmente pela BBC voltado para a 
prática do idioma com foco em situações diárias. Os novos 
podcasts são publicados sempre às quintas-feiras. 

Bastante 
informação cultural 
apresentada em 
inglês. 

British Council http://learnenglish.britishcouncil.org 
 

Gratuito Site com exercícios, jogos, filmes, negócios e muitas outras 
ferramentas. 

Precisa de um tutor 
para monitorar o 
progresso. 

Busuu https://www.busuu.com  Pago Possui uma comunidade internacional com mais de 50 milhões 
de falantes nativos e está disponível em 12 idiomas. Feedback 
personalizado em seus exercícios por meio de um recurso de 
bate-papo integrado. Oferece contratos corporativos. 

Excelentes 
descontos para 
níveis acima do B2. 

Cambridge English http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/ 
 
 

Gratuito Mais de 80 atividades gratuitas para ajudá-lo a praticar seu 
inglês. 

Excelente site para 
a prática do idioma. 
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Coursera https://www.coursera.org/browse/language-
learning/learning-
english?languages=en&utm_campaign=jBtA8LAuEeeHzes
ekhi9HA&utm_medium=email&utm_source=recommend
ations 

Pago A plataforma de aprendizagem online oferece inúmeros cursos 
de idiomas elaborados por algumas das melhores universidades 
do mundo. 

Site de educação 
famoso, disponível 
em português. 

Duolingo https://www.duolingo.com 
 

Gratuito/Pago Para treinar a fala, a escuta e tradução, desafios de múltipla 
escolha em diferentes níveis. Você pode ver instantaneamente 
quais respostas estão corretas e definir novos desafios. 

Bom para ser 
utilizado como 
exercícios 
adicionais. 

EF English Live https://englishlive.ef.com/pt-br/ Pago Aulas com professores nativos, disponíveis 24/7. Site de educação 
famoso, disponível 
em português. 

Erasmus+ Online 
Language Support 

http://erasmusplusols.eu/online-language-courses/  Gratuito Os cursos são desenvolvidos para ajudar os beneficiários a 
melhorar as suas competências linguísticas antes de viajar para o 
país de destino. 

Apenas para 
bolsistas do 
Erasmus 

FSI Language Course https://fsi-languages.yojik.eu/languages/fsi.html 
 

Gratuito Os cursos foram desenhados por linguistas norte-americanos e 
têm materiais de aprendizagem de alta qualidade. 

Baseado em 
informação 
cultural. 

Global Short Films https://www.globalshortfilmnetwork.com/english-
subtitles-c-8_28_118.html  

Gratuito Curtas-metragens em inglês (precisa do Adobe para funcionar) Bom para treinar a 
audição no idioma. 

Learn a Language http://www.learnalanguage.com 
 

Gratuito O site oferece um espaço focado no áudio e no visual, de forma 
interativa, para o ajudar na aprendizagem de uma língua 
estrangeira. Há também um jogo para ajudar no processo, além 
de frases importantes como saudações, expressões de 
sobrevivência e gírias. 

Apenas 
vocabulário. A 
estrutura não é 
fácil de 
compreender. 

Learn American 
English Online 

http://www.learnamericanenglishonline.com  Gratuito Excelente site com exercícios, diferentes níveis, exercícios de 
audição etc. 

Bom site para a 
prática do idioma. 

Learn English Free http://www.usalearns.org 
 

Gratuito Aprendizagem por meio de troca de mídias sociais. Bom para treinar a 
audição no idioma. 
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Learn English Online http://www.learn-english-online.org 
 

Gratuito Muitas aulas e exercícios. Bom site para a 
prática do idioma. 

Learning English 
Online 

http://www.englisch-hilfen.de/en/  Gratuito Há grande variedade de informações sobre o idioma. É possível 
aprender palavras em inglês, praticar a gramática, observar 
algumas regras básicas, se preparar para exames, fazer testes ou 
simplesmente se divertir jogando. São mais de 800 exercícios 
online. 

Bom site para a 
prática do idioma. 

Lingualeo https://lingualeo.com  Pago Plataforma para a aprendizagem eficaz do inglês. Mais de 12 
milhões de pessoas. 

Bom site para a 
prática do idioma. 

Multimedia - English http://www.multimedia-
english.com/videos/section/official-1/tag/short-film-88  

Gratuito Diversos materiais para a aprendizagem, como exercícios e 
filmes.  

Fonética. 

Pocket Movies http://www.pocketmovies.net/shorts  Gratuito Curtas-metragens para download com legendas. Também em 
francês. 

Bom para treinar a 
audição no idioma. 

Sentences http://sentences.mobi  Gratuito Um site que te ajuda a aprender e lembrar novas palavras em 
inglês em frases de contexto. O programa monitora seu nível de 
inglês e ajusta os exercícios para este nível. Alta performance. 

Abordagem 
interessante e 
inovadora. 

Speechyard http://speechyard.com/us/video/  Gratuito Pequenos filmes em diferentes categorias para aprendizagem do 
inglês. 

Bom para treinar a 
audição no idioma. 

TalkEnglish.com http://www.talkenglish.com  Gratuito Para melhorar o seu inglês falado. São mais de 10.000 arquivos 
de áudio gratuitos. 

  

TuneIn http://tunein.com/radio/Learning-English-p51794/  Gratuito Site para a prática da audição. Funciona de forma semelhante a 
um rádio. Excelente site. 

Bom para treinar a 
audição no idioma. 
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