Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Portugese Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of
these forms the words that are read correctly by the patient
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48

36

azul vela finger
chocar batata amigos
separado banhos de chuveiro escutar cinto

26

radio latir polícia veículo

20

árvore perambular natal amarelo

16

roxo entrar carteira trem

12

exame feriado relógio telefone

10

procura risada conversa motorista

8

esquecer luz churrasco passo

6

pulo elefante verde cenoura

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Portugese
Font
size
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azul vela fingir

48

chocar batata amigos

36

separado banhos de chuveiro escutar cinto

26

radio latir polícia veículo

20

árvore perambular natal amarelo

16

roxo entrar carteira trem

12

exame feriado relógio telefone

10

procura risada conversa motorista

8

esquecer luz churrasco passo

6

pulo elefante verde cenoura

Música e arte dão prazer a todas faixas etárias. Pessoas
do mundo inteiro dançam de ao ritmo
da música. Pode-se aprender sobre a música e arte de uma cultura atraves
do povo e da leitura de livros. As crianças cantam juntos a partir de novos
e se movimentam de acordo com o ritmo. Os pais se sentarão
e irão assistir as crianças tocarem. O estudo de música melhora o aproveitamento
na escola. A banda da escola tem estudantes com muitas habilidades
e muito talento. Escute a banda. Bata palmas com as mãos e sapateie
com os pés. A multidão torcerá em apoio. Galerias de arte
são lugares onde pode-se relaxar
e apreciar a beleza das cores. A música é o alimento da alma
e a arte é o vinho.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Portugese

Música e arte dão prazer a todas faixas etárias. Pessoas .…….…Line 1
do mundo inteiro dançam de ao ritmo ………………. Line 2
da música. Pode-se aprender sobre a música e arte de uma cultura atraves……………... Line 3
do povo e da leitura de livros. As crianças cantam juntos a partir de novos ….Line 4
e se movimentam de acordo com o ritmo. Os pais se sentarão ………….Line 5
e irão assistir as crianças tocarem. O estudo de música melhora o aproveitamento ...…Line 6
na escola. A banda da escola tem estudantes com muitas habilidades ..…..Line 7
e muito talento. Escute a banda. Bata palmas com as mãos e sapateie .… Line 8
com os pés. A multidão torcerá em apoio. Galerias de arte ..………………Line 9
são lugares onde pode-se relaxar ……………..Line 10
e apreciar a beleza das cores. A música é o alimento da alma ………..Line 11
e a arte é o vinho ………..……….Line 12

