QUE LEGAL! Vamos aprender português.
Episódio 1 – A turminha
___________________________________________________________________________
LOCUTOR: Oi! Vamos apresentar a turminha para vocês. Este é o Duda. Ele é muito sapeca,
engraçado e esperto.
DUDA: Oi! Eu sou o Duda. Eu sou sapeca. Eu sou engraçado. E eu sou esperto.
LOCUTOR: Esta é a Juju. Ela é irmã do Duda. Ela é doce, meiga e boazinha.
JUJU: Eu sou a Juju. Eu sou doce, meiga e boazinha.
LOCUTOR: A Juju e o Duda são irmãos.
JUJU: Oi Duda.
DUDA: Oi Juju. A Juju é minha irmã.
JUJU: Você é meu irmão, Duda.
DUDA: Nós somos irmãos.
JUJU: Somos irmãos.
LOCUTOR: Este é o Betinho. O Betinho é tímido, muito fofo e simpático.
BETINHO: Oi, eu sou o Betinho. Eu sou tímido, muito fofo e simpático.
LOCUTOR: Esta é a Lilica. Ela é faladeira, muito ativa e divertida.
LILICA: Oi! Eu sou a Lilica. Tudo bem? Eu sou faladeira, muito ativa e divertida.
LOCUTOR: A Lilica e o Betinho também são irmãos.
BETINHO e LILICA: Sim, somos irmãos.
LILICA: O Betinho é meu irmão.
BETINHO: A Lilica é minha irmã.
LOCUTOR: Duda, Juju, Betinho e Lilica são amigos e fazem parte da turminha do QUE LEGAL!
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BETINHO e JUJU: Nós somos amigos. Que legal!
DUDA e LILICA: Sim, nós somos amigos. Que legal!
TODOS: QUE LEGAL!
______________________________________________________________________________
Gramática da Lilica

Os artigos precedem os substantivos para determiná-los ou indeterminá-los. Os artigos
definidos (o, a, os, as), de modo geral, indicam seres determinados, conhecidos da pessoa
que fala ou escreve.
Por exemplo:
O Betinho é tímido.
A Juju é simpática.
Os irmãos Juju e Duda são divertidos.
Divertido, divertida, fofo, fofa, simpático, simpática são adjetivos. Quase todos os adjetivos
assumem a forma masculina ou a forma feminina.
Que legal! Vamos brincar? Vocês conhecem outros adjetivos?
______________________________________________________________________________
Vamos repetir? Repita o vocabulário três vezes.
Oi!
a turminha
vamos
apresentar
vamos apresentar
para
vocês
para vocês
este
esta
o irmão
a irmã
os irmãos
2

meu
minha
amigo
amiga
os amigos
vamos
aprender
eu sou
você é
ele é
ela é
nós somos
vocês são
eles são
elas são
sapeca
engraçado
esperto
doce
meiga
boazinha
tímido
fofo
simpático
faladeira
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ativa
divertida
______________________________________________________________________________
Gramática
Verbo SER
eu sou
você é
ele é
ela é
nós somos
vocês são
eles são
elas são

Adjetivos
Atenção: Há também adjetivos que assumem a forma “neutra“, ou seja assumem a mesma forma
nos dois gêneros.
Por exemplo: sapeca - o Duda é sapeca - a Lilica é sapeca.

Plural
O plural das letras vogais tem a seguinte regra:
o amigo - os amigos

o irmão - os irmãos

doce – doces

a minha - as minhas

o meu - os meus

este - estes

______________________________________________________________________________
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