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A técnica do
espelhamento consiste
em repetir o que você
está ouvindo, segundo
algumas regras.



A técnica é bastante
simples: você ouve alguém
falando e repete o que ouve
em tempo real, com o
mínimo de tempo possível de
intervalo.



Para dominar um idioma estrangeiro
precisamos aprender quatro
habilidades: ler, escrever, falar e
ouvir. Destas quatro atividades, duas
são receptivas (ler e ouvir), ou seja,
não requerem maiores esforços de
nossa parte e duas são produtivas
(falar e escrever), ou seja,
precisamos desempenhar uma ação.



É mais fácil ler do
que escrever e é
mais fácil ouvir
do que falar.



Se não aprendermos a
articular corretamente a
língua inglesa, nosso discurso
dificilmente alcançará um
nível de naturalidade e de
elegância.

Precisamos praticar!

Muito!!!







Falar é uma atividade produtiva,
precisamos nos envolver, procurar
as ideias corretas a serem
expressadas, refletir, enfim,
precisamos criar o nosso
discurso.

Precisamos praticar!

Muito!!!



O espelhamento é
muito mais simples,
pois você estará
espelhando a fala de
alguma pessoa. Não
precisa pensar muito,
basta fazer uma
imitação, da maneira
mais perfeita que você
conseguir.



4 Passos



Selecione um áudio que seja
curto, não mais do que cinco
minutos. Um ou dois
minutos já é suficiente, em
particular quando você
estiver iniciando.

#1 Seleção do Texto









Antes de começar o
espelhamento, ouça o texto
selecionado ao menos uma
vez, para se habituar com a
forma com que o
personagem fala e com o
conteúdo do áudio.

#2 Ouça o texto selecionado



Tente repetir o que ouve tão rápido
quanto possa, e com o máximo
possível de correção. 
Não tem problema repetir a mesma
frase várias vezes, o objetivo é que
você possa repetir o áudio da
maneira mais perfeita possível.

1.

2.

#3 Pratique o espelhamento



Aqui você pode utilizar diversas
estratégias, repetir a sua gravação
e em seguida ouvir a gravação
original, comparando o resultado e
praticando palavras individuais, etc. 
A gravação é opcional, mas é um
componente importante para a
monitoração do progresso.

#4 Faça gravações



Resumão
Selecione um áudio ou vídeo
com no máximo 5 minutos
Ouça o áudio antes de
começar;
Pratique o espelhamento;
Faça gravações;
Monitore seu progresso.

1.

2.

3.
4.
5.



Dúvidas?



Ajude nosso canal
a crescer




