ACTIVITY – Alfabeto
Categoria: Gramática
Endereço YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=khOvV-e_Rxg

Utilização
A utilização do alfabeto é universal, ou seja, independente do segmento, ou do que, ou
com quem estiver falando, o alfabeto é a base para o entendimento do Inglês (ou do
Português, ou de qualquer idioma ☺).
Como você pode ver abaixo, o alfabeto no Inglês é praticamente igual ao Português, com
a exceção da presença de algumas letras que somente nos últimos anos começaram a
ficar conhecidas no Brasil, como “K”, “W” e “Y”.

Alfabeto
Veja abaixo todas as letras do alfabeto:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Igual ao que estamos acostumados no Português, certo? Mesmo as letras que não existem
em nosso alfabeto, já usamos em algumas palavras no dia-a-dia. Vejam alguns exemplos:
- K – Kodak, Facebook
- W – Word, Windows
- Y – “I Love you”, Yes

Gramática

Para as outras letras, é muito importante praticar através de leituras e escritas para
melhorar seu vocabulário e aplicar o alfabeto na prática.
Agora, vamos discutir algumas letras específicas que podem ser um pouco confusas em
relação ao som.

E
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Se alguém soletrar alguma palavra, por exemplo, seu nome para você, preste muita
atenção para identificar o “E”, pois o som do “E” no Inglês é semelhante ao som do “I” em
Português.

I
Bom, se o “E” em Inglês tem o som do nosso “I”, como seria o som do “I” em Inglês? O “I”
em Inglês tem o som de “Ai”.

H
Se você tem “H” em seu nome ou no nome da sua empresa, a pronúncia da letra é bem
diferente do Português. O som do “H” em Inglês é igual a “Eich”.

Demais letras
Para todas as letras, o segredo é prática, então assista ao vídeo diversas vezes e repita as
letras até você conseguir replicar a pronúncia certa de cada letra.

Exercise 1
Pratique as letras soletrando as seguintes palavras:
- Seu nome
- Seu sobrenome
- Seu endereço
- O nome da sua empresa
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- O nome de algum produto popular em sua empresa
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