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DESAFIO 21 DIAS 
Regras gerais básicas 
✴ Escolha uma série e assista pelo menos 20 minutos por dia em inglês com legendas em inglês. 
✴ Escolha um livro com poucas páginas para seguir os dias do desafio. 
✴ Tudo o que você escrever deverá ser em inglês, independente do seu nível. 

✴ Poste no Instagram o seu progresso com as hashtags #learnwithlivia #english21dayswithlivia 
#21dayschallenge  

Day 01 
Entrar no grupo de WhatsApp e fazer uma breve apresentação dizendo seu nome, idade, cidade, 
profissão e seu principal objetivo com o inglês. 

https://chat.whatsapp.com/Fa5X4Mbo672E3tM4t8jdJI 

Day 02 
Aprenda 5 palavras novas - escreva a definição de cada palavra em inglês e escreva 2 frases para cada 
palavra. Poste uma foto no seu instagram e marque o perfil @learnwithlivia 

Day 03 

Leia 03 páginas do livro que você escolheu. Anote todas as palavras de vocabulário que você não 
conhecer. Comente no grupo de WhatsApp qual livro você escolheu e quais palavras te desafiaram. 
Sugestão: livro "Classic Collection - 22 Short Stories” disponível para download em 

https://app.box.com/s/wpghby8orswxpdpqjzwo0mdfunpvuatu 

Day 04 
Escolha uma música. Busque a letra na internet. Cante junto! Escute quantas vezes forem necessárias até 
você cantar e acompanhar a letra sem ler! Comente no grupo de WhatsApp como foi a experiência, se 

quiser grave um áudio cantando e compartilhe conosco! Sugestão: Mustang Sally  
Música: https://app.box.com/s/xgalm20xtgc1tlsfn3obz0ks8v4olxkx 

Letra: https://app.box.com/s/0x4e78yu4d06gq0zl3gmk62n1f3gjjtq 

Day 05 

Escreva sobre o seu dia de hoje: o que você fez (se conseguir estudar à noite) ou irá fazer (se conseguir 
estudar durante a manhã). Poste seu texto nos stories e marque o perfil @learnwithlivia 

Day 06 
Ouça o áudio do conto  

https://anchor.fm/teacherlivia/episodes/Push-that-cow-down-the-cliff-e1dolo 
Leia o conto: https://app.box.com/s/ahfy2m3i8ggddtirykispz0nht4rovt8 

Responda no grupo: “Who/what is your cow?”  

Day 07 
Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4 
Descreva o seu Golden Circle e compartilhe! 
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Day 08 
Troque as configurações do seu celular para o idioma Inglês! 
Poste um stories com um print do seu celular in English e marque o perfil @learnwithlivia  

Day 09 

Escolha uma música. Busque a letra na internet. Cante junto! Escute quantas vezes forem necessárias até 
você cantar e acompanhar a letra sem ler! 

Adicione a música que você escolheu à playlist personalizada do Spotify: 

https://open.spotify.com/user/liviawolffenbuttel/playlist/22XaUo7gelTTzxvzQhlO2h?
si=hWORC69pT9S9e5OCdLc-CQ 

Day 10 
Ditado - escute o ditado e escreva as palavras 

https://anchor.fm/teacherlivia/episodes/Day-10---Learn-with-Livia-through-dictation-e2lr0h 

Day 11 
Escreva uma mensagem privada para @learnwithlivia contando sobre a melhor viagem que você fez na 

vida. 

Day 12 

Aprenda um novo verbo regular e um verbo irregular 

Conjugue o verbo nos tempos presente, passado e futuro simples. Escreva frases nas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa utilizando esses verbos. 

Day 13 
Leia 05 páginas do livro que você escolheu. Anote todas as palavras de vocabulário que você não 

conhecer. 

Sugestão: livro "Classic Collection - 22 Short Stories” disponível para download em 

https://app.box.com/s/wpghby8orswxpdpqjzwo0mdfunpvuatu 

Day 14 
Assista ao vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o&t=221s 

Faça uma rápida apresentação sua utilizando alguma técnica do vídeo e poste nos seus stories.  

Marque o perfil @learnwithlivia e a hashtag #english21dayswithlivia 
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Day 15 

Ouça o áudio sobre a pronúncia do TH :  

https://anchor.fm/teacherlivia/episodes/Day-15---Learn-TH-with-Lvia-e2lr1t 

Poste no seu stories praticando as frases do vídeo  

Day 16 
Aprenda 10 palavras novas - escreva a definição de cada palavra em inglês e escreva 2 frases para cada 

palavra. 

Poste uma foto no seu instagram e marque o perfil @learnwithlivia 

Day 17 

Escreva um diálogo entre 2 pessoas em 12 linhas 

Tema do diálogo: seu último dia de trabalho antes das férias 

Day 18 

Baixar alguns dos aplicativos para ensino de inglês 

-Duolingo 
-Word Search 
-Ultimate Grammar Test 

Day 19 

Escreva em 3 frases simples os seus planos para o final de semana 

Day 20 

Leia 05 páginas do livro que você escolheu. Anote todas as palavras de vocabulário que você não 
conhecer. 

Sugestão: livro "Classic Collection - 22 Short Stories” disponível para download em 

https://app.box.com/s/wpghby8orswxpdpqjzwo0mdfunpvuatu 

Day 21 

Escreva sobre o programa de 21 dias, seus avanços, o que mais gostou. 
Poste no seu Instagram marcando o perfil @learnwithlivia para eu poder acompanhar a sua evolução!
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