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Guião Áudio 

 

 

Caderno 1 

Vamos brincar com os sons e com as palavras 
 

 Caderno 1-A 

 
Olá! Vamos brincar com os sons e com as palavras. Vamos jogar quatro jogos. Para 
conseguires jogar, precisas de estar com muita atenção e de fazer o que te for pedido. 
 
Ouve com atenção para saberes como é o primeiro jogo. 
 
Tens algumas imagens à tua frente. Cada grupo de imagens tem uma cor. Na linha de 
cada cor, vais ter de rodear as imagens das duas palavras que começam da mesma 
maneira.  
 
Vamos jogar uma vez para treinares. Primeiro, vais ouvir a cor para saber onde encontrar 
as imagens. Depois, vais ouvir as palavras e rodear as duas imagens certas. 
 
Vamos começar. 
 
Olha para as imagens na linha do amarelo. 
 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam da mesma 
maneira: 

cavalo  telhado  macaco tesoura 
cavalo  telhado  macaco tesoura 

 
Conseguiste rodear as imagens? As duas palavras que começam da mesma maneira são 
telhado e tesoura. Muito bem.  
 
Agora vamos continuar. 
 
[1] 
Olha para as imagens na linha do vermelho. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam da mesma 
maneira: 
  gota   sapo   saco   mola 
  gota  sapo  saco  mola 
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[2] 
Olha para as imagens na linha do verde. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam da mesma 
maneira: 
  laço   mota   remo   lata 
  laço  mota  remo  lata 
[3] 
Olha para as imagens na linha do azul. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam da mesma 
maneira: 

baliza  castanha gelado  castelo 
baliza  castanha gelado  castelo 

[4] 
Olha para as imagens na linha do laranja. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam da mesma 
maneira: 

camelo  dominó cavalo  telhado 
camelo  dominó cavalo  telhado 

 
Muito bem. Chegaste ao fim do primeiro jogo. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 Caderno 1-B 

 
Vamos jogar o segundo jogo. Vais ver que é parecido com o jogo anterior. Desta vez, em 
cada grupo de imagens, vais rodear as imagens das duas palavras que terminam da 
mesma maneira. 
Vamos jogar também uma vez para treinares. Já sabes, vais ouvir a cor para saber onde 
encontrar as imagens. Depois, vais ouvir as palavras e rodear as duas imagens certas. 
 
Vamos começar. 
 
Olha para as imagens na linha do rosa. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que terminam da mesma 
maneira: 

botão  papel  colar   pincel 
botão  papel  colar   pincel 

 
Já rodeaste as imagens? As duas palavras que terminam da mesma maneira são papel e 
pincel. Muito bem.  
 
Vamos continuar o jogo. 
 
[5] 
Olha para as imagens na linha do amarelo. 
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Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que terminam da mesma 
maneira: 

 balão  pincel  limão   sofá 
 balão  pincel  limão   sofá 

[6] 
Olha para as imagens na linha do vermelho. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que terminam da mesma 
maneira: 

 maçã  anel  botão  papel  
 maçã  anel  botão  papel  

[7] 
Olha para as imagens na linha do verde. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que terminam da mesma 
maneira: 

coração  caracol girassol chaminé 
coração  caracol girassol chaminé 

[8] 
Olha para as imagens na linha do azul. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que terminam da mesma 
maneira: 

nariz  colar  castor  pintor     
nariz  colar  castor  pintor     

 
Conseguiste. Chegaste ao fim do segundo jogo. 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 Caderno 1-C 

 

Vamos jogar o terceiro jogo. Este jogo também é parecido com os anteriores, mas desta 
vez, em cada grupo de imagens, vais ter de rodear as imagens das duas palavras que 
começam com o mesmo som. 
 
Vamos jogar uma vez para treinares? 
 
Olha para a linha do laranja. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam com o mesmo 
som: 

lata  saco  remo  lupa     
lata  saco  remo  lupa     

 
Conseguiste rodear as imagens? As duas palavras que começam com o mesmo som são 
lata e lupa. Muito bem.  
 
Então vamos continuar a jogar. 
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[9] 
Olha para as imagens na linha do rosa. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam com o mesmo 
som: 

 sapo  zebra  sino  bola 
 sapo  zebra  sino  bola 

[10] 
Olha para as imagens na linha do amarelo. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam com o mesmo 
som: 
   lupa  rato  rolha  mala  

lupa  rato  rolha  mala  
[11] 
Olha para as imagens na linha do vermelho. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam com o mesmo 
som: 

bolo  mesa  gato   mola 
bolo  mesa  gato   mola 

[12] 
Olha para as imagens na linha do verde. 
Ouve com atenção e rodeia as imagens das duas palavras que começam com o mesmo 
som: 

macaco formiga tesoura tijolo 
macaco formiga tesoura tijolo 

 
Muito bem. Chegaste ao fim de mais um jogo. 
 
_________________________________________________________________ 
 

 Caderno 1-D 

 
Vamos jogar mais um jogo? Este é um pouco diferente. Vais ouvir uma frase duas vezes. 
Tens de contar quantas palavras há nessa frase e fazer uma cruz no número certo de 
retângulos. 
 
Vamos treinar. Olha para a linha do azul. 
Ouve a frase e conta as palavras. Depois faz uma cruz no número certo de retângulos. 
 

O cavalo parou. 
O cavalo parou. 

 
Conseguiste contar quantas palavras tem a frase? O cavalo parou. São três palavras, são 
três retângulos. Muito bem. 
 
Percebeste como se joga? Então vamos continuar a jogar. 
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[13] 
Olha para a linha do laranja. 
Ouve a frase e conta as palavras. Depois faz uma cruz no número certo de retângulos. 
 

Este menino caiu. 
Este menino caiu. 

[14] 
Olha para a linha do rosa. 
Ouve a frase e conta as palavras. Depois faz uma cruz no número certo de retângulos. 
 

O bebé chorou. 
O bebé chorou. 

[15] 
Olha para a linha do amarelo. 
Ouve a frase e conta as palavras. Depois faz uma cruz no número certo de retângulos. 
 

O cão bebeu água. 
O cão bebeu água. 

[16] 
Olha para a linha do vermelho. 
Ouve a frase e conta as palavras. Depois faz uma cruz no número certo de retângulos. 
 

A menina comeu a banana. 
A menina comeu a banana. 

 
Muito bem! Chegámos ao fim do jogo.  

 
_______________________________________________________________________ 
 

Caderno 2 

Vamos brincar com as frases 
 
 Caderno 2-A 

 
Olá! Vamos brincar com as frases. Vamos jogar três jogos muito divertidos. 
 
No primeiro jogo, vais ouvir frases e escolher as imagens certas com uma cruz. 
 
Vamos ver se percebeste como se joga: Vais ouvir duas vezes uma frase sobre um 
macaco, um gato e um rato. Depois de ouvires a frase, faz uma cruz na imagem certa. 
 

O macaco encontrou o gato. 

O macaco encontrou o gato. 

 

Sabes qual é a imagem certa? Pois é, é a primeira. 
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Agora que já percebeste como se joga, vamos continuar. 

 

[1] 

Vais ouvir uma frase sobre uma rainha, uma menina e uma fada. Faz uma cruz na 

imagem certa.  

A rainha está a ser calçada pela menina. 

A rainha está a ser calçada pela menina. 

[2] 

Vais ouvir uma frase sobre uma girafa, uma zebra e uma vaca. Faz uma cruz na imagem 

certa.   

A zebra está a ser mordida pela girafa. 

A zebra está a ser mordida pela girafa. 

[3] 

Vais ouvir uma frase sobre um polícia, um bombeiro e um menino. Faz uma cruz na 

imagem certa. 

O polícia está a ser fotografado pelo bombeiro.  

O polícia está a ser fotografado pelo bombeiro.  
 

Muito bem. Chegámos ao fim do primeiro jogo. 

_______________________________________________________________________ 
 

 Caderno 2-B 

 

Neste jogo, também vais ouvir frases. Para cada frase há uma imagem com dois 

quadrados. Tens de escolher o quadrado certo, fazendo uma cruz. Vais ouvir as frases 

duas vezes. Vamos treinar: 

 

Ouve a frase e faz uma cruz no quadrado certo.  

Escolhe o cavalo que está a comer erva.  

Escolhe o cavalo que está a comer erva. 

 

Escolheste o cavalo castanho? Muito bem. 

Então já sabes como se joga. Vamos continuar. 

 

[4] 

Ouve a frase e faz uma cruz no quadrado certo.  

Escolhe o gato que o cão está a lamber.  

Escolhe o gato que o cão está a lamber. 

[5] 

Ouve a frase e faz uma cruz no quadrado certo.  

Escolhe o menino que o pai está a molhar. 

Escolhe o menino que o pai está a molhar.  
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[6] 

Ouve a frase e faz uma cruz no quadrado certo.  

Escolhe a menina que a bruxa está a empurrar. 

Escolhe a menina que a bruxa está a empurrar.  

 

Vamos continuar, mas agora as frases que vais ouvir são perguntas. Para cada pergunta, 

tens de escolher o quadrado certo, fazendo uma cruz. 

 

[7] 

Ouve a pergunta e faz uma cruz no quadrado certo.  

Que carro é que o trator está a puxar? 

Que carro é que o trator está a puxar? 

[8] 

Ouve a pergunta e faz uma cruz no quadrado certo.  

Que menina é que a avó está a pentear? 

Que menina é que a avó está a pentear? 

[9] 

Ouve a pergunta e faz uma cruz no quadrado certo. 

Que pato é que o galo está a bicar? 

Que pato é que o galo está a bicar? 

 

Muito bem. Chegámos ao fim de mais um jogo. 

_______________________________________________________________________ 
 

 Caderno 2-C 
 

Neste jogo, vamos brincar ao certo ou errado e vamos ajudar o Grumpf. Sabes quem é 

o Grumpf? 

O Grumpf veio de outro planeta e não sabe falar bem a nossa língua. Vamos ajudá-lo a 

aprender! Ouve bem o que o Grumpf diz. Ele vai dizer uma frase duas vezes. 

Quando ele falar bem, vais rodear a cara alegre. Quando ele falar mal, vais rodear a cara 

triste. 

 

Olha para a linha do amarelo, ouve o que Grumpf diz e rodeia a cara alegre ou a cara 

triste. 

Eu é alto. 

Eu é alto.    

 

Não está certo, pois não? O Grumpf devia dizer: Eu sou alto. Por isso rodeamos a cara 

triste. 

Vamos continuar a ouvir o que o Grumpf diz. 
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[10] 

linha do vermelho  Elas é muito altas  

Elas é muito altas    

[11] 

linha do verde    Casa esta é muito grande  

Casa esta é muito grande  

[12] 

linha do azul   O menino joga à bola no jardim  

O menino joga à bola no jardim   

[13] 

linha do laranja  Os meninos vai brincar no recreio  

Os meninos vai brincar no recreio   

[14] 

linha do rosa   A menina correr vai no parque  
A menina correr vai no parque  

[15] 

linha do amarelo  O menino calçou as bota  
    O menino calçou as bota  

[16] 

linha do vermelho  Eles são muito simpáticos   
Eles são muito simpáticos  

[17] 

linha do verde   A menina tem um saia verde   
A menina tem um saia verde   

[18] 

linha do azul   O leão corre depressa   
O leão corre depressa   

[19] 

linha do laranja  O senhor tem uma azul camisa 

  O senhor tem uma azul camisa  

[20] 

linha do rosa   O menino fez um desenho bonito 

O menino fez um desenho bonito  

[21] 

linha do amarelo  O caracol devagar anda 
O caracol devagar anda 

 

Muito bem! Ajudaste o Grumpf. Já terminámos mais um jogo. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Caderno 3A 

Vamos brincar com as letras e com as palavras escritas 



Instrumento de diagnóstico PIPALE-1 

• • • 

 

 

 Caderno 3-A 

 

Olá! Neste jogo, vamos brincar com as letras e com as palavras escritas. Tens de estar 

com muita atenção. Vais ter de ouvir e rodear aquilo que te for pedido.  

 

Por exemplo, na linha do amarelo, rodeia o coração.  

 

Conseguiste rodear o coração? Muito bem. Vamos continuar o jogo. 

[1] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra.  

[2] 

Na linha do verde, rodeia a letra. 

[3] 

Na linha do azul, rodeia a palavra. 

[4] 

Na linha do laranja, rodeia a palavra. 

 

Muito bem. Terminámos o jogo. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Caderno 3AB 

Vamos brincar com as letras e com as palavras escritas 
 

 Caderno 3AB-A 
 

Olá! Vamos brincar com as letras e com as palavras escritas. Vamos jogar três jogos. 

Tens de estar com muita atenção. Vais ter de ouvir e rodear aquilo que te for pedido.  

 

Por exemplo, na linha do amarelo, rodeia o coração.  

 

Rodeaste o coração? Então já percebeste como se joga. Vamos continuar. 

[1] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra.  

[2] 

Na linha do verde, rodeia a letra. 

[3] 

Na linha do azul, rodeia a palavra. 

[4] 

Na linha do laranja, rodeia a palavra. 

 

Muito bem. Já jogámos o primeiro jogo. 
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_______________________________________________________________________ 
 

 Caderno 3AB-B 
 

Neste jogo, vais continuar a ouvir e a rodear aquilo que te for pedido. Por exemplo, na 

linha do rosa, rodeia a estrela. 

 

Muito bem. 
 

Agora, vais ouvir o nome das letras e rodear a letra certa. 

Para saberes onde rodear a letra, olha para as cores. 

Se não souberes qual é a letra, não faz mal, só tens de esperar pela letra seguinte. 

Vamos começar. 

 

[5] 

Na linha do amarelo, rodeia a letra C, letra C. 

[6] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra A, letra A. 

[7] 

Na linha do verde, rodeia a letra G, letra G. 

[8] 

Na linha do azul, rodeia a letra M, letra M. 

[9] 

Na linha do laranja, rodeia a letra I, letra I. 

[10] 

Na linha do rosa, rodeia a letra Q, letra Q. 

[11] 

Na linha do amarelo, rodeia a letra B, letra B. 

[12] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra P, letra P. 

[13] 

Na linha do verde, rodeia a letra S, letra S. 

[14] 

Na linha do azul, rodeia a letra E, letra E. 

[15] 

Na linha do laranja, rodeia a letra D, letra D. 

[16] 

Na linha do rosa, rodeia a letra N, letra N. 

[17] 

Na linha do amarelo, rodeia a letra F, letra F. 

[18] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra O, letra O. 
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[19] 

Na linha do verde, rodeia a letra H, letra H. 

[20] 

Na linha do azul, rodeia a letra R, letra R. 

[21] 

Na linha do laranja, rodeia a letra T, letra T. 

[22] 

Na linha do rosa, rodeia a letra L, letra L. 

[23] 

Na linha do amarelo, rodeia a letra V, letra V. 

[24] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra J, letra J. 

[25] 

Na linha do verde, rodeia a letra Z, letra Z. 

[26] 

Na linha do azul, rodeia a letra X, letra X. 

[27] 

Na linha do laranja, rodeia a letra U, letra U. 

 

Muito bem. Conseguiste terminar mais um jogo. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 Caderno 3AB-C 

 

Vamos jogar mais um jogo. Vais continuar a ouvir e a rodear aquilo que te for pedido. 

Por exemplo, na linha do rosa, rodeia o sol. 

 

Muito bem. 

Já sabes como se joga? Vamos continuar. 

 

[28] 

Na linha do amarelo, rodeia a letra maiúscula. 

[29] 

Na linha do vermelho, rodeia a letra minúscula. 

[30] 

Na linha do verde, rodeia a letra de imprensa. 

[31] 

Na linha do azul, rodeia a letra manuscrita. 

[32] 

Na linha do laranja, rodeia a primeira letra da palavra. 

[33] 

Na linha do rosa, rodeia a última letra da palavra. 
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[34] 

Na linha do amarelo, rodeia a primeira palavra da frase. 

[35] 

Na linha do vermelho, rodeia a última palavra da frase. 

 

Bom trabalho! Chegaste ao fim de mais um jogo. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Caderno 4 

Vamos ler e escrever 
 

 Caderno 4-A 

 

Olá! Vamos ler e escrever. Vais ouvir várias palavras. Para cada palavra ouvida, rodeia 
a palavra escrita certa.  
Vais ouvir cada palavra duas vezes.  
Vamos treinar. Ouve o exemplo e rodeia a palavra certa. 
 

torrada 
torrada 

 

Conseguiste? Então vamos ouvir as outras palavras. Segue os números. 

 

 [1] 

1 branco  

branco  

[2] 

2 telhado  

telhado  

[3] 

3 filha 

filha 

[4] 

4 carraça 

carraça 

[5] 

5 preto  

preto  

[6] 

6 escola  

escola  

 [7] 
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7 cabelo  

cabelo  

 

 [8] 

8 pomba  

pomba  

 [9] 

9 caneta  

caneta  

[10] 

10 gato 

gato 

 

Muito bem! Bom trabalho. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 Caderno 4-B 
 

Ouve as palavras e escreve-as nos espaços. Vais ouvir cada palavra duas vezes. Segue os 

números. 

 

[11] 
11 coração 

coração 
[12] 

12 jardim 
jardim 

[13] 
13 pombo 

pombo 
[14] 

14 guitarra 
guitarra 

[15] 
15 quente 

quente 
[16] 

16 chaminé 
chaminé 

[17] 
17 flauta 

flauta 
[18] 

18 cegonha 
cegonha 
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[19] 
19 vespa 

vespa 
[20] 

20 gelado 
gelado 

 

Agora vais ouvir duas frases. Escreve-as nos espaços. Vais ouvir cada frase duas vezes. 

Segue os números. 
 
[21] 

21 A mãe da Madalena cantou-lhe uma canção. 
A mãe da Madalena cantou-lhe uma canção. 

[22] 

22 Os amigos gostam de brincar na rua. 
Os amigos gostam de brincar na rua. 

 

Muito bem! Bom trabalho. 


