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PhonicsPhonicsRead Write IncGlossário
Fred Talk – pronunciar a palavra antes de ler (blending)

sound-blending – combinar os sons para formar uma palavra,  
p. ex., c–a–t  cat

special friends – sons escritos com mais de uma letra,  
p. ex., sh, ng, qu, ch

Speed Sounds – os sons individuais que formam as palavras

O site https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/ dispõe de 
inúmeros vídeos para o ajudar a ajudar o seu filho/a sua filha. 

Para obter mais informações sobre a Read Write Inc., contacte o 
responsável da Read Write Inc. da escola do seu filho/da sua filha ou visite 
www.readwriteinc.com. 

Leia histórias ao seu filho/à 
sua filha com sentimento! 
Quanto mais gostar de uma 
história, mais o seu filho/a 
sua filha irá gostar de ler.

O seu filho/a sua filha está a aprender a ler com o Read Write 
Inc. Phonics, um programa de alfabetização de grande êxito 
e popularidade. Este primeiro caderno mostra-lhe como o 
seu filho/a sua filha pode começar rapidamente.

A criança irá aprender a ler de uma forma muito simples.  
Aprenderá a: 
1. Ler as letras pelos seus "sons".
2. Combinar estes sons, formando palavras.
3. Ler as palavras numa história.

Ler em casa
Caderno 1

O Caderno 1 diz-lhe como ajudar o seu filho/a sua 
filha a:

• ler os Set 1 Speed Sounds 

• combinar os sons, formando palavras

• ler os Blending Books

• ler os Storybooks vermelhos, verdes e roxos.  
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Como irá o meu filho/a minha filha 
aprender a ler? 
Em primeiro lugar, o seu filho/a sua filha irá aprender a ler:

•  Set 1 Speed Sounds: são os sons escritos com uma letra:  
m  a  s  d  t  i  n  p  g  o  c  k  u  b  f  e  l  h  r  j  v   
y  w  z  x e os sons escritos com duas letras  
(a estes, o seu filho chamar-lhes-á "special friends"): sh  th  ch   
qu  ng  nk  ck

• Palavras com estes sons, através de sound-blending,  
p. ex., m–a–t  mat, c–a–t  cat, g–o–t  got, f–i–sh  fish,  
s–p–o–t  spot, b–e–s–t  best, s–p–l–a–sh  splash

•  Blending Books e Storybooks vermelhos, verdes e roxos.

Em segundo lugar, aprenderá a ler: 

•  Set 2 Speed Sounds: ay  ee  igh  ow  oo  oo  ar  or   
air  ir  ou  oy 

•  Palavras com estes sons

•  Storybooks cor-de-rosa, cor de laranja e amarelos.

Em terceiro lugar, aprenderá a ler:

•  Set 3 Speed Sounds: ea  oi  a-e  i-e  o-e  u-e  aw   
are  ur  er  ow  ai  oa  ew  ire  ear  ure

• Palavras com estes sons

• Storybooks azuis e cinzentos.

Como ouvir o seu filho/a sua filha a ler

• Não leia o livro em voz alta sem que primeiro o seu filho/a sua 
filha o leia a si.

• Peça ao seu filho/à sua filha para ler os sons e as palavras antes 
de ler a história.

• Quando o seu filho/a sua filha ler a história, peça-lhe para 
pronunciar as palavras que acha que ele/ela não consegue ler 
automaticamente. Não deixe que o seu filho/a sua filha se esforce 
em demasia. Elogie o seu filho/a sua filha quando for bem- 
-sucedido/a.

• Leia novamente cada frase ou página para que o sentido da 
história flua. (A energia do seu filho/da sua filha é canalizada para 
a leitura das palavras e não para a história.)

• Não peça ao seu filho/à sua filha para adivinhar a palavra usando 
as imagens.

• Faça tudo com paciência e amor!

 
Todos os dias temos a hora do conto na escola, para que as 
crianças desenvolvam um gosto por histórias. Esperamos que 
faça o mesmo, lendo uma história ao seu filho/à sua filha todas 
as noites antes de dormir. Temos livros fantásticos na escola 
que pode levar emprestados.

O seu filho/a sua filha aprenderá a dizer o som da letra e não o nome 
da letra, ou seja, "m" de "mat", não "em"; "s" de "sun", não "es". 
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1. Ajude o seu filho/a sua filha a ler os Set 1 Speed 
Sounds
Antes de começar, visite https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/
parents/ para praticar a forma de dizer os sons distintamente. Quanto 
mais distintamente disser os sons, mais rapidamente o seu filho/a sua 
filha começará a aprendê-los. 

Importante: Quando ensinamos os sons, dizemos "mmmm", 
não "muh", e "lllll", não "luh". Isso ajuda realmente as crianças 
quando aprendem a combinar sons para ler palavras. 

O seu filho/a sua filha levará para casa os cartões dos Set 1 Speed Sounds 
ou um My Set 1 Speed Sounds Book.

Irá verificar que cada som é desenhado de acordo com o formato de uma 
imagem. Por exemplo:

• o "s" tem o formato de uma snake

• o "d" tem o formato de um dinosaur

• o "a" tem o formato de uma apple 

• o "m" tem o formato de duas mountains.

3. Ajude o seu filho/a sua  
filha a ler os Sound Blending 
Books
Peça ao seu filho/à sua filha para ler 
cada palavra em sons (Fred Talk) e 
depois dizer a palavra. Em seguida, o 
seu filho/a sua filha pode virar a carta e ver se acertou. 

4. Ajude o seu filho/a sua filha a ler os Storybooks
Storybooks a preto e branco 
Assim que o seu filho/a sua filha começar a ler os Storybooks Read Write 
Inc. Phonics, levará consigo para casa um Storybook a preto e branco. Esta 
é uma cópia da versão a cores que ele/ela já terá lido na escola. 

O seu filho/a sua filha já terá lido 
esta história três vezes com a 
professora, pelo que será capaz  
de ler a história com confiança. 

Os livros incluem uma  
breve explicação sobre como  
seguir as atividades.

Book Bag Books
O seu filho/a sua filha também poderá 
levar para casa um Book Bag Book. Este 
livro baseia-se nas ideias e em muitas das 
palavras do Storybook que ele/ela acabou  
de ler. O seu filho/a sua filha precisará de 
mais apoio na leitura deste livro.

Uma vez mais, os livros incluem explicações 
sobre como usar as atividades. 

PhonicsRead Write Inc

Series developed by Ruth Miskin

Sound 
Blending 1

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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Read Write IncPhonicsRead Write Inc Phonics

 Set 1: Green Storybooks
 1 On the bus
 2 My dog Ned
 3 Six fish
 4 The spell
 5 Black Hat Bob
 6 Tug, tug
 7 Chips
 8 The web
 9 Pip’s pizza
 10 Stitch the witch

Use Set 1 Green Storybooks and  
Green Get Writing! Book 1 after 
learning Speed Sounds Set 1.

Story by Gill Munton
Illustrated by Tim Archbold

Series developed by Ruth Miskin

On the bus
Set 1   Story 1
a  e  i  o  u

On the bus

Read Write Inc. Phonics
Black and White Storybooks
Green Set 1: 
Mixed Pack of 10
ISBN 9780198372516
Mixed Pack of 100
ISBN 9780198372523

Name: 

837253 CVR Mono.indd   All Pages 26/06/2017   14:04
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Bounce: qu-qu-qu-queen
Handwrite: Round her head, 
up past her earrings and down
her hair

Bounce: y-y-y-yak
Handwrite: Down a horn up a
horn and under his head

Stretch: sssssnake
Handwrite: Slither down the snake

Bounce: i-i-i-insect
Handwrite: Down the body, dot
for the head

Bounce: c-c-c-caterpillar
Handwrite: Curl around the 
caterpillar

Bounce: k-k-k-kangaroo
Handwrite: Down the kangaroo’s
body, tail and leg

Bounce: ch-ch-ch-choo!
The horse sneezes when the
caterpillar’s hairs get up his nose

Stretch: shhhh says the horse to
the hissing snake

Stretch: llllleg
Handwrite: Down the long leg

Bounce: t-t-t-tower
Handwrite: Down the tower,
across the tower

Bounce: d-d-d-dinosaur
Handwrite: Round his bottom, 
up his tall neck, down to his feet

Stretch: zzzzzip
Handwrite: Zig-zag-zig

Bounce: 
j-j-j-jack-
in-a-box
Handwrite: 

Down his body
curl and dot

Bounce: a-a-a-a-apple
Handwrite: Round the apple,
down the leaf

Stretch: rrrrobot
Handwrite: Down his back, then
curl over his arm

Bounce: b-b-b-boot
Handwrite: Down the laces to the
heel, round the toe
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Bounce: u-u-u-umbrella
Handwrite: Down and under, up
to the top and draw the puddle

Stretch: thhhhh
The princess in the tower is 
rescued by the horse. 
She says: thhhhankyou

Bounce: w-w-w-worm
Handwrite: Down, up, down, up

Bounce: g-g-g-girl
Handwrite: Round her face, down
her hair and give her a curl

Bounce: 0-0-0-0range
Handwrite: All around the orange

Bounce: x-x-x-exercise
Handwrite: Down the arm and
leg and repeat the other side

Stretch: mmmmountain
Handwrite: Maisie, mountain,
mountain

Stretch: nnnng
A thing on a string
thing, ping, string, wing, sing,
sang, pong, song

Stretch: nnnnnet
Handwrite: Down Nobby, 
over his net

Bounce: h-h-h-horse
Handwrite: Down the head to the
hooves and over his back

Bounce: p-p-p-pirate
Handwrite: Down the plait and
over the pirate’s face

Stretch: nnnnk
I think I stink
think, stink, wink, tink, blink, link,
pink

Bounce: e-e-e-egg
Handwrite: Lift off the top and
scoop out the egg

Stretch: vvvvvulture
Handwrite: Down a wing, up a
wing

Stretch: f f f f f lower
Handwrite: Down the stem, and
draw the leaves
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2. Ajude o seu filho/a sua filha a ler palavras 
Assim que o seu filho/a sua filha já conseguir ler os Set 1 Speed Sounds 
com confiança, poderá aprender a ler palavras. Em primeiro lugar, o seu 
filho/a sua filha é apresentado/a a um sapo de brincar chamado Fred. O 
Fred só consegue dizer os sons numa palavra e precisa que o seu filho/a 
sua filha o ajude a ler a palavra. Por isso, quando ouvir o seu filho/a sua 
filha dizer "Fred Talk", saberá que isso significa pronunciar a palavra.

Pode ajudar o seu filho/a sua filha a ler palavras seguindo estes passos:

1.  Forme uma palavra com três cartões, que o seu filho/a sua filha consiga 
ler rapidamente, p. ex., c–a–t.  

Aponte para as letras e diga os sons, dizendo depois a palavra. Peça ao 
seu filho/à sua filha para fazer o mesmo. 

Baralhe as cartas. Peça ao seu filho/à sua filha para formar a palavra 
novamente e, em seguida, para apontar para as letras e dizer os sons. 

Repita com mais palavras de três sons, incluindo algumas com sons 
formados por mais de uma letra, p. ex., ch–a–t, sh–i–p, th–i–s.

2. Disponha três cartas. Desta vez, peça ao seu filho/filha para dizer os 
sons. Ajude-o/a a combinar os sons, formando palavras, até que o 
consiga fazer sem a sua ajuda.

3. Repita com algumas palavras de quatro sons, p. ex., b–l–i–p,  
f–r–o–g, g–r–i–n, s–t–o–p, j–u–m–p, h–a–n–d, b–l–a–ck.

Usar os cartões dos Set 1 Speed Sounds
O nome de cada imagem está escrito no verso dos cartões. 

1.  Peça ao seu filho/à sua filha para dizer o nome da imagem que se 
encontra no verso de cada cartão, p. ex., a-a-a-apple, sssssnake, 
acelerando à medida que avançam.

2.  Ajude o seu filho/a sua filha a dizer o som escondido atrás de cada 
imagem, p. ex., o "s" está atrás da snake. Repita até o seu filho/a sua 
filha o conseguir fazer rapidamente.

3.  Ajude o seu filho/a sua filha a dizer os sons ao lado da letra, acelerando 
à medida que avançam. Se ele ou ela se esquecer, vire o cartão para o 
lado da imagem. Quando o seu filho/a sua filha conseguir dizer os sons 
sem virar para confirmar, aumente a velocidade!  

 
 
Usar o My Set 1 Speed Sounds Book
Peça ao seu filho/à sua filha para folhear o livro  
e ler os sons o mais rápido possível. Se o seu 
filho/a sua filha hesitar na leitura de um som, 
a "imagem-som" encontra-se no verso como 
lembrete. O seu filho/a sua filha pode ainda 
praticar a escrita do som na mesma página.  

Aprendizagem dos Speed 
Sounds na sala de aula.

Read Write Inc

Phonics

Read Write Inc

Phonics

My Set 1  
Speed Sounds 

Book
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Name: 

Class: 

Read Write Inc

Phonics

Read Write Inc

Phonics

My Set 1  
Speed Sounds Book

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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This My Set 1 Speed Sounds Book is 
for children to take home so they can 
practise the sounds and letters they  
have learnt with a parent or carer.

Read Write Inc.  
Phonics My Set 1  
Speed Sounds Book 
Pack of 5
ISBN 978-0-19-837882-2
Pack of 30
ISBN 978-0-19-837881-5  

837882_SPEED_SOUNDS_COVER_BK1_CVR.indd   All Pages 09/03/2016   14:04

Prática da leitura e da escrita de sons 
no My Set 1 Speed Sounds Book.

O Fred diz os sons e 
as crianças formam 
a palavra.  

c a t


