
Lesson 1 Lição 1
In this lesson, we’ll learn the 
consonants b, d, p, n, and t and the 
vowel e.

Nesta lição, vamos aprender as 
consoantes b, d, p, n e t, e a vogal e.

b as in “bar”
d as in “disco”
p as in “polo”
n as in “night-club”
t as in “tennis”
The vowel e A vogal “e”
The letter “e” is usually pronounced 
as in “elephant”.
Let’s combine the letters we’ve 
learned and make some syllables.

A letra “e” é normalmente 
pronunciada como na palavra 
“elefante”.
Vamos combinar agora as letras que 
aprendemos para formar sílabas.

be
en
ne
de
te
pe
Now we’ll learn 10 words that are 
composed of the letters we’ve learned 
so far.

Vamos aprender 10 palavras 
formadas pelas letras que já 
conhecemos.

te + n = ten dez
pe + n = pen caneta
ne + t = net rede
pe + t = pet animal de estimação
be + t = bet apostar
be + d = bed cama
en + d = end fim, final
be + nd = bend curvar, dobrar
te + nt = tent tenda
te + nd = tend tender, ter tendência a
Exercise 1 Exercício 1
Read the following letter 
combinations out loud.

Leia as seguintes combinações de 
letras em voz alta.



Remember: In English, we read and 
write from left to right.

Em inglês, como em português, 
escreve-se da esquerda para direita.

tep
ten
pen
bed
tend
net
end
ded
tent
bend
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

bend curvar, dobrar
tent tenda
tend tender, ter tendência a
bet apostar
bed cama
pet animal de estimação
pen caneta
end fim
net rede
ten dez

Lesson 2 Lição 2
In this lesson, we’ll learn the 
consonants g, h, k, r, and s and the 
vowel i.

Nesta lição, vamos aprender as 
consoantes g, h, k, r e s e a vogal i.

g as in “golf” or “George”

s as in “saxophone” or “bugs”
h as in “hotel”
k as in “kilo”
r as in “radio”



The vowel i A vogal i

The letter "i" is usually pronounced as 
in "Internet".

A letra “i” é normalmente pronunciada 
como na palavra “internet”.

Let’s combine the letters we’ve 
learned and make some syllables.

Vamos combinar as letras que 
aprendemos e formar sílabas.

it
is
in
bri
pri
dri
pi
si
ki
hi
ri
bi
Now we’ll learn 16 words that are 
composed of the letters we’ve learned 
so far.

Agora vamos aprender 16 palavras 
que são compostas pelas letras que 
aprendemos até aqui.

si + t = sit sentar
si + n = sin pecado
pi + n = pin alfinete
bi + g = big grande
hi + t = hit bater, atingir
si + ng = sing cantar
si + nk = sink pia
pi + nk = pink rosa (cor)
ki + ng = king rei
ri + ng = ring anel
bri + ng = bring trazer
pri + nt = print imprimir
dri + nk = drink beber, bebida
And finally:
is é, está
it isso, ele, ela (pronome neutro)
in em, dentro de
Exercise 1 Exercício 1
Read out loud the following words we 
have just learned!

Leia em voz alta as seguintes 
palavras que acabamos de aprender!

big grande
kid criança
sing cantar



print imprimir
sit sentar
pink rosa
drink beber, bebida
ring anel
hit bater, atingir
sink pia
king rei
bring trazer
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

in em, dentro de
bring trazer
pin alfinete
big grande
king rei
it isso, ele, ela
print imprimir
sit sentar
sing cantar
sink pia
is é, está
hit bater, atingir
drink beber, bebida
in em, dentro de
bring trazer
pin alfinete

Lesson 3 Lição 3
In this lesson, we’ll learn the 
consonants f and x and the vowel o.

Nesta lição, vamos aprender as 
consoantes f e x e a vogal o.

f as in “flash”.
x as in “xylophone”.
o as in “omelet”.
Now we’ll learn 16 more words. Agora vamos aprender mais 16 

palavras



on sobre, em cima de
or ou
of de
ox boi
no não
box caixa
fox raposa
dog cachorro
pot panela
hot quente
top parte de cima, topo
song canção, música (cantada)
stop parar, parada
fork garfo
port porto
post correio
Note: The o in "no" sounds different, 
and the f in "of" sounds like a v.

Nota: O o em “no” soa diferente e o f 
em “of” tem som de v.

Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
of
go
no
fog
fox
pop
box
hot
not
sort
stop
song
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

song canção, música
hot quente
fox raposa
top parte de cima
no não
post correio
box caixa
fork garfo



port porto
pot panela
dog cachorro
stop parar, parada

Lesson 4 Lição 4
In this lesson, we’ll learn the 
consonants m and l.

Nesta lição, vamos aprender as 
consoantes m e l.

l as in “lemon”

m as in “melon”.

Now we’ll learn 18 more words. Agora vamos aprender mais 18 
palavras

leg perna
lift elevar, elevador
let permitir, deixar
list lista
mend consertar, remendar
mist névoa, neblina
left esquerda
milk leite
lend emprestar
silk seda
log tora
lid tampa
lot lote
lip lábio
long longo, comprido
slip escorregar
most a maior parte
spin girar
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
leg
set



test
best
left
list
milk
lot
long
lost
spin
slip
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

mist névoa
let permitir
long comprido
log tora
lend emprestar
lift elevar, elevador
list lista
left esquerda, esquerdo
most a maior parte
lid tampa
leg perna

Lesson 5 Lição 5
The letter combination oo A combinação “oo”
In lesson 3, we learned that the 
letter o is usually pronounced as in 
"omelet". When this letter appears 
twice in a row (oo), it’s pronounced 
as in "foot" or as in "food".

Na lição 3, aprendemos que a letra 
o é normalmente pronunciada como 
em “ovo”. Quando esta letra aparece 
dobrada (oo), é pronunciada curta 
como em “foot” (pé) ou longa como 
em “food” (comida).

oo (short) oo (u curto)

soot ferrugem
book livro



look olhar
good bom
foot pé
took levou, tomou
stood ficou parado
hook gancho
brook riacho
 oo (long) oo (u longo)

spoon colher
moon lua
noon meio-dia
soon logo
room quarto, sala
food comida
mood humor, estado emocional
boot bota
tool ferramenta
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
spoon
hook
mood
pool
roof
good
food
room
soon
moon
boot
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English

Traduza as seguintes palavras para 
inglês

food comida
tool ferramenta
took tomou, levou
brook riacho
boot bota
mood humor
soon logo
room quarto, sala
good bom



look olhar

Lesson 6 Lição 6
The letter combination ee A combinação “ee”

In lesson 1, we learned that the letter 
e is usually pronounced as in "egg". 
When this letter appears twice in a 
row (ee), it is pronounced as in "tree".

Na lição 1, aprendemos que a letra 
“e” é normalmente pronunciada come 
em “elefante”. Quando esta letra 
aparece dobrada (ee), é pronunciada 
como em “tree” (árvore).

Vocabulary Vocabulário
bee abelha
see ver
tree árvore
free livre, grátis
beer cerveja
deer veado
seed semente
feed alimentar
feel sentir
feet pés
meet encontrar/conhecer (alguém)
need precisar
deep fundo, profundo
keep manter
deed ação
green verde
speed velocidade
sleep dormir
steel aço
street rua
screen tela
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
street
steel



green
speed
sleep
feet
need
deep
feed
feel
free
see
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

deep profundo
tree árvore
keep manter
see ver
free livre, grátis
green verde
bee abelha
beer cerveja
feel sentir
speed velocidade

Lesson 7 Lição 7
The letter a A letra “a”
The letter a can be pronounced as in 
"far" or as in "fat".

A letra “a” pode ser pronunciada 
como em “far” (longe) ou como uma 
mistura do “á” de “pá” e o “é” de “pé”, 
como em “fat” (gordo)

far longe
farm fazenda
bar bar
dark escuro, escura
arm braço
park parque



ask perguntar, pedir
part parte
art arte
bark latir
The letter a A letra a como “á+é”
fat gordo, gorda, gordura
and e
hat chapéu
map mapa
rat rato
land terra
sat sentou, sentava
sand areia
bad mau, má, ruim
hand mão
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud Leia as seguintes palavras em voz 

alta
dark
harm
farm
part
mark
hand
hard
and
land
sat
arm
ask
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English

Traduza as seguintes palavras para 
inglês

arm braço
ask perguntar, pedir
fat gordo
park parque
bar bar
hat chapéu
dark escuro
map mapa
sand areia
bad mau
land terra



hand mão

Lesson 8 Lição 8
In this lesson, we’ll learn the 
consonants c and w and the vowel u.

Nesta lição, vamos aprender as 
consoantes c e w e a vogal u.

The letter w is pronounced as in 
"web".
The letter c is sometimes pronounced 
as in "computer", and this is how it is 
used throughout this lesson.
However, the letter c can also be 
pronounced as in “cent”, and we’ll 
learn more about this in lesson 11.
 

A letra w é pronunciada como em 
“web” (teia). A letra c é às vezes 
pronunciada como em “computer” 
(computador), e é assim que ela é 
usada nesta lição. Porém, a letra 
c pode também ser pronunciada 
como em “cent” (centavo), e nós 
aprenderemos mais sobre isso na 
lição 11.

Note: The letter w sounds similar 
in most cases as "u" and acts like a 
vowel when it comes directly after a 
vowel... We’ll learn more about this in 
future lessons. 

Nota: A letra w soa na maioria dos 
casos semelhante a “u” e atua como 
vogal quando vem diretamente após 
uma vogal... Vamos aprender mais 
sobre isso em lições futuras.

Vocabulary Vocabulário

cap boné
car carro
cat gato
can lata
cart carrinho
card cartão
wet molhado, molhada
web teia
wood madeira
wool lã
wind vento
week semana
sweet doce



The letter u is sometimes pronounced 
as in “bus”. However, it can also be 
pronounced as in “push”, and we’ll 
learn more about this in lesson 16.

A letra u é às vezes pronunciada 
como em “bus”. Porém, pode 
também ser pronunciada como em 
“push”, e veremos mais sobre isso 
na lição 16.

bus ônibus
sun sol
fun diversão
hut cabana
but mas
cut cortar
cup taça, xícara; copo
run correr
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud Leia as seguintes palavras em voz 

alta
cap
wet
run
sun
can
bus
win
car
but
fun
wood
sweet
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês

bus ônibus
car carro
cat gato
hut cabana
cart carrinho
wood madeira
cup taça
wind vento
card cartão
sweet doce



Lesson 9 Lição 9
In this lesson, we’ll learn the 
consonants j, v, y, and z.

Nesta lição, vamos aprender as 
consoantes j, v, y e z.

j as in “junior”

v as in “vanilla”

z as in “zoom”

The letter y A letra “y”
The letter y acts as a consonant 
when it appears at the start of a 
word, and it acts as a vowel when it 
appears in the middle or at the end of 
a word.
The letter y is pronounced as in 
“yellow”.

A letra y atua como consoante 
quando aparece no começo de uma 
palavra e atua como vogal quando 
aparece no meio ou no final de uma 
palavra. A letra y é pronunciada como 
em “yellow” (amarelo).

Vocabulary Vocabulário
jar jarro
jam geleia
jet jato
jug jarra
jeep jipe
jump saltar, pular
yard pátio
yes sim
zoo zoológico
van van
When the letter y appears at the end 
of a word that is one syllable long, it is 
pronounced as in “dry” or as in “sky”.

Quando a letra y aparece no final 
de uma palavra monossilábica, é 
pronunciada /ai/, como em “dry”  ou 
como em “sky”.

my meu(s), minha(s)
fly mosca, voar
dry seco, seca
sky céu
cry chorar
try tentar



The letter y A letra “y” 

day dia
say dizer
way caminho, maneira
play jogar, brincar, tocar (música, 

instrument)
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
sky
fry
by
try
stay
play
day
pay
fly
say
yes
dry
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

day dia
my meu
way caminho
cry chorar
say dizer
sky céu
jug jarra
van van
try tentar
dry seco

Lesson 10 Lição 10



In this lesson, we’ll learn some letter 
combinations. 

The letter combination i--e : In the 
letter combination i + [consonant] + 
e the i is pronounced "ai" and the e is 
silent, as in "time". 

Nesta lição, vamos aprender algumas 
combinações frequentes.

A combinação i--e: Na combinação i 
+ [consoante] + e, o i é pronunciado 
“ai” e o e é mudo, como em “time” 
(tempo).

time tempo
like gostar
nine nove
five cinco
life vida
wine vinho
bite morder
line linha
hide esconder
fine bom, agradável
The letter combination ow A combinação “ow”
The letter combination ow is 
pronounced as in "now" or as in 
"low".

A combinação ow é pronunciada “au” 
como em “now” ou “ou” como em 
“low”.

now agora
cow vaca
how como
town cidade
down para baixo
brown marrom
The letter combination ow A combinação ow = ou
low baixo, baixa
grow crescer, cultivar
slow lento, lenta
snow neve
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta
low
town
down
cow
how
wow
now
blow
grow



glow
slow
brown
wine
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

now agora
down para baixo
slow lento
wine vinho
cow vaca
brown marrom
how como
hide esconder

Lesson 11 Lição 11
In this lesson, we’ll learn some more 
letter combinations.
In the letter combination a + 
[consonant] + e the a is pronounced 
"ei" and the e is silent, as in "cake".  

Nesta lição, vamos aprender mais 
algumas combinações de letras.
Na combinação a + [consoante] + e, 
o a é pronunciado “ei” e o e é mudo, 
como em “cake” (bolo).

Vocabulary Vocabulário
date data
late tarde, atrasado
sale venda
make fazer
cake bolo
bake assar (no forno)
take levar, tomar
wake acordar
lake lago
same mesmo, mesma
game jogo
name nome
safe cofre, seguro, segura
page página



cage jaula, gaiola
plate prato
state estado
The letter c A letra “c”
In lesson 8, we learned that the letter 
c is sometimes pronounced as /k/ in 
"computer". In this lesson, we’ll learn
that it is also pronounced as /s/ - 
usually when it comes before "e" or 
"i".

Na lição 8, aprendemos que a letra 
c é às vezes pronunciada como 
/k/ em “computer”. Nesta lição, 
vamos aprender que ela é também 
pronunciada como /s/ - normalmente 
quando vem antes de “e” ou “i”.

cent centavo
face rosto, cara
nice bom, agradável
cigarette cigarro
circus circo
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
cake
make
take
wake
date
late
game
sale
name
cent
nice
bake
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

cake bolo
face rosto, cara
wake acordar
cage jaula, gaiola
nice bom, agradável
lake lago
bake assar (no forno)
cent centavo
plate prato
state estado



Lesson 12 Lição 12
The letter combination qu A combinação “qu”
The letter q is always followed 
by the letter u. Together, they are 
pronounced as in "queen".

Como em português, a letra q é 
sempre seguida da letra u. Juntas, 
são pronunciadas /ku/, como em 
“queen”.

queen rainha
quiz quiz, teste
The letter combination sh A combinação “sh”
The letter combination sh is 
pronounced as in “sheriff”.

A combinação sh é pronunciada 
como “x” de “xícara”, como em 
“sheriff”.

ship navio
shop loja
fish peixe
brush escova, pincel
The letter combination th A combinação “th”
The letter combination th is 
pronounced as in “thin” or as in 
“this”.

A combinação th representa um som 
que não existe em português do 
Brasil. É pronunciada como se fosse 
“t” ou “d”, mas com a língua entre os 
dentes.

thin fino, magro
think pensar
thing coisa
thank agradecer
The letter combination th A combinação “th” como d interdental
this isto, este, esta
that aquilo, aquele, aquela
the o, a, os, as
then então
The letter combination ch A combinação “ch”
The letter combination ch is 
pronounced as in “check”.

A combinação ch é pronunciada 
como “tch” em “tchau”, como em 
“check”.

chin queixo



cheese queijo
chest peito, tórax
rich rico, rica
lunch almoço
bench banco (assento)
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
rich
chin
this
them
cheese
ship
the
thin
brush
short
chest
think
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

fish peixe
then então
ship navio
brush escova, pincel
chin queixo
rich rico
quiz teste
thank agradecer
chest peito, tórax
cheese queijo

Lesson 13 Lição 13
The letter combination ph A combinação “ph”



The letter combination ph sounds the 
same as the letter f. 

A combinação ph tem o mesmo som 
de f.

phone telefone
phrase frase
Words with two or more syllables Palavras com duas ou mais sílabas
Words with two syllables Palavras com duas sílabas
carpet carpete
basket cesta
market mercado, feira (livre)
garden jardim
lemon limão
melon melão
photo foto
river rio
sister irmã
winter inverno
silver prata
pencil lápis
zebra zebra
clever inteligente
inbox caixa de entrada
forum fórum
Words with three syllables Palavras com três sílabas
yesterday ontem
elephant elefante
banana banana
alphabet alfabeto
Internet internet

computer computador
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
photo
lemon
melon
river
sister
winter
finger
silver
zebra
elephant
banana



alphabet
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

photo foto
pencil lápis
clever inteligente
elephant elefante
market mercado, feira
silver prata
winter inverno
carpet carpete
garden jardim
river rio

Lesson 14 Lição 14
The letter combination ck A combinação “ck”
The letter combination ck is 
pronounced as in "sock".

A combinação ck é pronunciada 
como em “sock”.

sock meia
clock relógio
back costas, parte de trás
black preto, preta
shock choque, abalo
sick doente
stick pau; vara; espeto
quick rápido, rápida
The letter combination ea A combinação “ea”
The letter combination ea is 
sometimes pronounced as in "tea". 

A combinação ea é às vezes 
pronunciada como “i” longo, como na 
palavra “tea”.

tea chá
sea mar
eat comer
east leste
meal refeição
near perto



peace paz
cheat enganar, trapacear, colar (prova, 

teste)
teach ensinar
leave deixar, partir
dream sonho, sonhar
speak falar
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
sock
back
clock
sick
leave
quick
near
read
tea
sea
cheat
peace
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

east leste
peace paz
eat comer
teach ensinar
black preto
clock relógio
near perto
sea mar
stick pau; vara; espeto
quick rápido
back costas, parte de trás
shock choque



Lesson 15 Lição 15
The vowel a A vogal “a”
In lesson 7, we learned that the letter 
a is usually pronounced as in "far" or 
as in "fat". In this lesson, we’ll learn 
when the letter a is pronounced as in 
"fall".

Na lição 7, aprendemos que a letra 
“a” é normalmente pronunciada como 
em “far” ou como em “fat”. Nesta 
lição, vamos aprender quando é 
pronunciada como em “fall”.

all tudo
hall salão, hall
tall alto, alta
ball bola
call chamar
fall cair
wall parede, muro
war guerra
warm morno
want querer
wash lavar
salt sal
also também
always sempre
The letter combination ir A combinação “ir”
In lesson 2, we learned that the 
letter i is usually pronounced as 
in "Internet". In this lesson, we’ll 
learn that the letter combination ir is 
pronounced as in "bird".

Na lição 2, aprendemos que a letra 
“i” é normalmente pronunciada como 
em “Internet”. Nesta lição, vamos 
aprender que a combinação “ir” é 
pronunciada com um som de “e” 
curto, como em “bird”.

bird pássaro
girl menina
first primeiro, primeira
shirt camisa
skirt saia
third terceiro, terceira
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
war



hall
tall
wash
want
skirt
always
third
first
warm
girl
bird
Exercise 2 Exercício 2
Say the opposites of the following 
words out loud.

Diga em voz alta os antônimos das 
seguintes palavras.

slow ►
 fast
war ►
peace
yes ►
no
up ►
down
bad ►
good
dry ►
wet
fat ►
thin
far ►
close

Lesson 16 Lição 16
The letter y at the end of a word A letra “y” em posição final



When the letter y appears at the end 
of a word that is two or more syllables 
long, it is pronounced as in "happy".

Quando a letra y aparece no final de 
uma palavra que tem duas ou mais 
sílabas, ela é pronunciada como em 
“happy”.

lady senhora, dama
baby bebê
family família
country país
very muito (usado antes de adjetivos)
many muitos, muitas
twenty vinte
thirty trinta
The letter combination oa A combinação “oa”
coat casaco
goat bode, cabra
road estrada
soap sabão
download baixar
The letter combination ou A combinação “ou”
cloud nuvem
count contar, contagem
house casa
mouse rato, camundongo
outbox caixa de saída
The vowel u A vogal “u”
In lesson 8, we learned that the letter 
u is pronounced as in “bus”. In this 
lesson, we’ll learn when the letter u is 
pronounced as in “push”.

Na Lição 8, aprendemos que a letra u 
é pronunciada como em “bus”. Nesta 
lição, vamos aprender quando a letra 
u é pronunciada como em “push”.

put pôr, colocar
push empurrar
full cheio, cheia
pull puxar
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
baby
coat
lady
many
road
family
country
fifty



cloud
put
house
count
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

twenty vinte
very muito
family família
pull puxar
house casa
cloud nuvem
lady dama, senhora
coat casaco
road estrada
soap sabão
mouse rato, camundongo
country país

Lesson 17 Lição 17
Silent letters Letras mudas
In lesson 10, we learned that when 
the letter e appears at the end of a 
word, it is silent. In English, there are 
many other letters that are sometimes 
silent. In this lesson, we’ll introduce a 
few of them.

Na lição 10, aprendemos que quando 
a letra “e” aparece no final de uma 
palavra, ela é muda. Em inglês, há 
muitas outras letras que às vezes são 
mudas. Nesta lição, vamos introduzir 
algumas delas.

The letter w A letra “w”
When the letter w appears at the start 
of a word and is followed by the letter 
r, it is silent. 

Quando a letra w aparece no início 
de uma palavra e é seguida pela letra 
r, ela é muda. 

write escrever
writer escritor, escritora
wrap envolver, embrulhar
wrist pulso



The letter k A letra “k”

When the letter k appears at the start 
of a word and is followed by the letter 
n, it is silent. 

Quando a letra k aparece no início de 
uma palavra e seguida pela letra n, 
ela é muda.

knife faca
knock bater, golpear
knit tricotar
know saber, conhecer
knee joelho
knot nó
The letter l A letra “l”

When the letter l appears between 
the letter a and a consonant, it is 
silent. 
The letter a is pronounced as in "far" 
or as in "fat". 

Quando a letra “l” aparece entre 
a letra “a” e uma consoante, ela é 
muda. A letra “a” é pronunciada como 
em “far” ou como em “fat”.

calf bezerro
palm palma, palmeira
half metade, meio/meia
calm calmo, calma
When the letter l appears between 
the letter a and the letter k, it is silent. 
The letter a is pronounced as in “fall”.

Quando a letra “l” aparece entre a 
letra “a” e a letra “k”, ela é muda. 
A letra “a” é pronunciada como em 
“fall”.

talk falar
walk caminhar, andar
The letter b A letra “b”

When the letter b appears after the 
letter m at the end of a word, it is 
silent. 

Quando a letra b aparece depois da 
letra m no final de uma palavra, ela é 
muda.

lamb cordeiro
thumb polegar
comb pente
bomb bomba
Exercise 1 Exercício 1

Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 
alta.

write
knife
knock
thumb



know
writer
wrong
calm
comb
talk
half
bomb
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

writer escritor, escritora
comb pente
knife faca
walk caminhar, andar
calf bezerro
calm calmo
lamb cordeiro
wrap envolver, embrulhar
know saber, conhecer
knee joelho
knot nó
knock bater, golpear

Lesson 18 Lição 18
The letter combination gh A combinação “gh”
In the letter combination “ght”, the 
pair gh is usually silent. 

Na combinação “ght”, o par “gh” é 
normalmente mudo.

night noite
light luz; leve
right direita; direito, certo
fight luta, lutar
daughter filha
eight oito
sigh suspirar
fought lutou



Sometimes, the letter combination gh 
is pronounced like the letter f - only 
after ou or au.

Às vezes a combinação gh é 
pronunciada como a letra f - somente 
após “ou” ou “au”.

laugh rir
enough suficiente
The letter combination wh A combinação “wh”
Sometimes, the letter h is silent in the 
letter combination wh.

Às vezes a letra h é muda na 
combinação wh.

why por que
wheat trigo
what o que
where onde
when quando
white branco, branca
Sometimes, the letter w is silent in the 
letter combination wh.

Outras vezes a letra w é muda na 
combinação wh.

who quem
whose de quem, cujo(s), cuja(s)
whole inteiro
whom quem (objeto da oração)
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
night
light
fight
daughter
enough
wheat
sigh
whom
laugh
where
white
whose
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

daughter filha
what o que
whole inteiro
white branco, branca
eight oito
light luz, leve



laugh rir
right direita; direito, certo
wheat trigo
fight luta, lutar
night noite
enough suficiente

Lesson 19 Lição 19
Double consonants Consoantes duplas
In English, repeated letters are 
pronounced as if they appeared only 
once. 

Em inglês, letras repetidas são 
pronunciadas como se aparecessem 
apenas uma vez.

At the end of a word: No final de uma palavra:
class aula, classe
glass copo; vidro
egg ovo
dress vestido
grass grama, relva
hill colina, morro
In the middle of a word: No meio da palavra:
letter letra, carta
butter manteiga
dinner jantar
supper ceia
summer verão
bottle garrafa
little pouco, pequeno/pequena
happy feliz
coffee café
office escritório
The suffix tion O sufixo “-tion”
The combination or suffix -tion is 
prounced "shun".

A combinação ou sufixo -tion é 
pronunciado “xan”.

action ação
station estação
nation nação



application aplicação; inscrição, candidatura
stationery papelaria
Exercise 1 Exercício 1
Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 

alta.
class
grass
egg
question
station
office
will
dress
better
apple
supper
happy
Exercise 2 Exercício 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

supper ceia
station estação

bottle garrafa
glass copo; vidro
summer verão
class aula, classe
dress vestido
egg ovo
letter letra, carta
happy feliz
butter manteiga
action ação

Lesson 20 Lição 20
The vowel o A vogal “o”



In lesson 3, we learned that letter o 
is usually pronounced as in "omelet". 
In this lesson we’ll learn when it is 
pronounced as in "son".

Na lição 3, aprendemos que a letra 
“o” é normalmente pronunciada 
como em “ovo”. Nesta lição, vamos 
aprender quando ela é pronunciada 
como em “son”.

love amor, amar
son filho
month mês
mother mãe
brother irmão
The suffix ture O sufixo “-ture”
The sufix ture is pronounced "chur". O sufixo -ture é pronunciado “tcher”, 

com “e” curto.
nature natureza
picture quadro, imagem, foto
The letter t is sometimes silent. A letra t às vezes é muda.

listen escutar, ouvir
often frequentemente
The letter combination ea A combinação “ea”
In lesson 14, we learned that the 
letter combination ea is sometimes 
pronounced as in "tea". However, 
sometimes it is pronounced as in 
"head".

Na lição 14 aprendemos que 
a combinação ea é às vezes 
pronunciada como em “tea”. Porém, 
às vezes ela é pronunciada como em 
“head”

head cabeça
bread pão
Sometimes the letter combination ea 
is pronounced as in “great”.

Às vezes a combinação ea é 
pronunciada /ei/, como em “great”.

great grande, ótimo
steak bife
The letter combination ew A combinação “ew”

The letter combination ew is 
sometimes pronounced as /iu/ or as a 
long /u/

A combinação ew é às vezes 
pronunciada como /iu/ ou como um 
/u/ longo:

new novo/nova
nephew sobrinho
few alguns, poucos
ew as a long /u/ ew como um /u/ longo
crew tripulação, equipe
blew soprou, soprava
knew soube, sabia
Exercise 1 Exercício 1



Read the following words out loud. Leia as seguintes palavras em voz 
alta.

come
love
done
brother
month
mother
new
son
one
grew
dead
bread
Exercise 2 Exercíco 2
Translate the following words into 
English.

Traduza as seguintes palavras para 
inglês.

picture quadro, imagem, foto
mother mãe
nature natureza
new novo/nova
nephew sobrinho
steak bife
love amor, amar
month mês
head cabeça
bread pão
son filho
crew tripulação, equipe

Lesson 21 Lição 21
Uppercase letters Letras maiúsculas
In English, each letter has two forms: 
uppercase and lowercase. Till now, 
we have used lowercase letters only. 
Now we’ll learn the uppercase letters.

Em inglês, como em português, cada 
letra tem duas formas: maiúscula e 
minúscula. Até agora, temos usado 
apenas letras minúsculas. Agora 
vamos aprender as letras maiúsculas.



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

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

Using uppercase letters Uso das letras maiúsculas
A sentence always starts with an 
uppercase letter. Proper nouns also 
start with an uppercase letter. Proper 
nouns in English include names of 
people, countries, continents, cities, 
rivers, days of the week, months, and 
more.

Como em português, uma frase 
sempre se inicia com letra maiúscula. 
Substantivos próprios também se 
iniciam com uma letra maiúscula. 
Substantivos próprios em inglês 
incluem nomes de pessoas, de 
países, continentes, cidades, rios, 
dias da semana, meses, entre outros.

Dan Dan
Tom Tom
Ann Ann
Smith Smith
America América
New York Nova York
England Inglaterra
London Londres
Days of the week Dias da semana
Sunday  domingo
Monday  segunda-feira
Tuesday  terça-feira
Wednesday  quarta-feira
Thursday  quinta-feira
Friday  sexta-feira
Saturday  sábado
Months Meses
January  janeiro
February  fevereiro
March  março
April  abril
May  maio
June  junho
July  julho
August  agosto
September  setembro
October  outubro
November  novembro
December  dezembro
The letter e at the end of a word A letra “e” no final de uma palavra



In previous lessons, we learned that 
when the letter e appears at the end 
of a word, it is silent. However, when 
the word contains only one vowel, the 
letter e is pronounced as in “she”.

Em lições anteriores, aprendemos 
que quando a letra “e” aparece no 
final de uma palavra ela é muda. 
Porém, quando a palavra contém 
apenas uma vogal, a letra “e” é 
pronunciada.

he ele
me me, mim
she ela
we nós
The vowel u A vogal “u”
In previous lessons, we learned that 
the letter u is sometimes pronounced 
as in “bus” and sometimes as in 
“push”. In this lesson we’ll learn when 
it is pronounced as the diphthong iu, 
as in “unit”.

Em lições anteriores, aprendemos 
que a letra “u” é às vezes 
pronunciada como em “bus” e às 
vezes como em “push”. Agora, 
vamos aprender quando ela é 
pronunciada como o ditongo “iu”, 
como em “unit”.

unit unidade
university universidade

Lesson 22 Lição 22
In this lesson, we’ll summarize 
the various ways we learned to 
pronounce English letters and letter 
combinations. 

Nesta lição, faremos um resumo das 
várias formas que aprendemos de 
pronunciar letras e combinações de 
letras em inglês.

Pronouncing vowels Pronunciando vogais
The vowel a A vogal “a”
bar, bark, dark, far, farm
pronounced as a short /a/ Pronunciada como /a/ curto
ask, bad, cat, fat, hat, hand, land
pronounced as /o/ pronunciada como /o/
all, also, ball, salt, war, wash
pronounced as /a/ pronunciada como /ei/
bake, cake, game, late, name, safe
The vowel e  
pronounced as /e/

A vogal “e”
pronunciada como /e/



bed, bend, leg, left, net, ten
pronounced as /i/ pronunciada como /i/
be, he, me, she, we
Silent Muda
date, June, nice, office, take, time
The vowel i 
pronounced as /i/

A vogal “i”
pronunciada como /i/

April, big, king, milk, silver, sit
pronounced as a short /e/ pronunciada como /e/ curto
bird, first, girl, shirt, skirt, third
pronounced as /ai/ pronunciada como /ai/
five, Friday, life, nine, wine, write, 
online
The vowel o 
pronounced as /o/

A vogal o
pronunciada como /o/

box, clock, dog, October, song



pronounced as a short /a/ pronunciada como /a/ curto
brother, love, Monday, month, one, 
son
pronounced as /u/ pronunciada como /u/
who, whom, whose
pronounced as /ou/ pronunciada como /ou/
comb, phone, whole, post
The vowel u 
pronounced as a short /a/

A vogal u
pronunciada como /a/ curto

bus, but, cup, lunch, run, Sunday
pronounced as /u/ pronunciada como /u/
full, pull, push, put
pronounced as a short /e/ pronunciada como /e/ curto
Saturday, Thursday
pronounced as /iu/ pronunciada como /iu/
January, June
Vowel combinations Combinações de vogais
ee pronounced as a long /ee/ ee pronunciado como /i/ longo
beer, green, see, sleep, tree, week
oo prounounced as a short /u/ oo pronunciado como /u/ curto
book, foot, good, look, wool
oo prounounced as a long /u/ oo pronunciado como /u/ longo

boot, mood, moon, noon, room, soon, 
zoo
oo prounounced as a long /o/ oo pronunciado como /o/ longo
door, floor
oo prounounced as a short /a/ oo pronunciado como /a/ curto
blood, flood
ea prounounced as a long /i/ ea pronunciado como /i/ longo
dream, leave, meal, near, peace, 
speak
ea prounounced as /e/ ea pronunciado como /e/
bread, head
ea prounounced as /ei/ ea pronunciado como /ei/
break, great, steak
ea prounounced as a short /a/ ea pronunciado como /a/ curto
heart
ow prounounced as  
/ou/

ow pronunciado como /ou/

blow,grow, low, slow



ow prounounced as  
/au/

ow pronunciado como /au/

brown, cow, down, how, now, town
oa prounounced as  
/ou/

oa pronunciado como /ou/

coat, goat, road, soap
ou pronounced as /au/ ou pronunciado como /au/
cloud, count, house, mouse
ou pronounced as /a/ ou pronunciado como /a/
double, young
ou pronounced as /u/ ou pronunciado como /u/
soup
ou pronounced as /aue/ ou pronunciado como /aue/
hour, flour
ou pronounced as a short /o/ ou pronunciado como /o/ curto
bought, fought, 
ew pronounced as /iu/ ew pronunciado como /iu/
few, nephew
blew, crew, knew, new
Pronouncing consonants Pronúncia das consoantes
b pronounced as /b/ b pronunciado como /b/

bed, book, box, bread, brother, but
c pronounced as /s/ c pronunciado como /s/
cent, December, face, nice, office, 
peace
c pronounced as /k/ c pronunciado como /k/
cake, cap, car, card, carpet, cup
d pronounced as /d/ d pronunciado como /d/
day, dinner, dog, down, drink, dream
f pronounced as /f/ f pronunciado como /f/
farm, five, food, foot, fork, free

g pronounced as /g/ g pronunciado como /g/
game, garden, goat, glass, green, 
groom
g pronounced as /j/ g pronunciado como /j/ (como j de 

Jackson)
cage, page
h pronounced as /h/ h pronunciado como /h/ (como r de 

“rato”)
hand, hat, hide, hit, hot, how
j pronounced as /j/ j pronunciado como /j/ (como em 

Jackson)



jam, jar, jeep, jet, jug, jump
k pronounced as /k/ k pronunciado como /k/
basket, keep, king, market
l pronounced as /l/ l pronunciado como /l/
land, left, leg, list, long, look
m pronounced as /m/ m pronunciado como /m/
make, meal, mend, milk, moon, 
mouse
n pronounced as /n/ n pronunciado como /n/
nation, nature, near, nephew, night, 
November
p pronounced as /p/ p pronunciado como /p/
park, peace, pen, pencil, pink, post
q pronounced as /cu/ qu pronunciado como /ku/
queen, quick, quiz
r pronounced as /r/ r pronunciado como /r/
ring, right, river, road, room
s pronounced as /s/ s pronunciado como /s/
safe, sand, sleep, song, sweet, story

t pronounced as /t/ t pronunciado como /t/
teach, tent, town, tree, Tuesday, 
twenty
v pronounced as /v/ v pronunciado como /v/
van, silver, very, love
w pronounced as /w/ w pronunciado como /w/
want, week, wind, wine, winter
x pronounced as /x/ x pronunciado como /x/
 box, fox
y pronounced as /y/ y pronunciado como /y/
yard, yes, yesterday
z pronounced as /z/ z pronunciado como /z/
zoo, zebra
Consonant combinations Combinações de consoantes
sh pronounced as /sh/ sh pronunciado como /sh/

she, ship, shirt, shock, shop, fish
th pronounced as /th/ th pronunciado como /th/

thank, thing, think, third, thirty, thumb
th pronounced as /d/ th pronunciado como /d/

that, the, then, this



ch pronounced as /ch/ ch pronunciado como /ch/

cheat, cheese, chest, chin, bench, 
rich
ph pronounced as /f/ ph pronunciado como /f/
phone, photo, phrase, alphabet
Vocabulary Vocabulário
door porta
floor chão, piso
blood sangue
flood enchente, inundação
break quebrar; pausa
heart coração
double dobro
young jovem
soup sopa
hour hora
flour farinha
bought comprou
grown crescido, cultivado
online online


