QUE LEGAL! VAMOS APRENDER PORTUGUÊS
Episódio 8 – Qual é a sua cor preferida?

JUJU: Lilica, qual é a sua cor preferida?
LILICA: É amarelo.
JUJU: Amarelo.
LILICA: E você, Duda? Qual é a sua cor preferida?
DUDA: É vermelho.
LILICA: Vermelho.
JUJU: Qual é a cor preferida do Betinho?
BETINHO: É azul.
JUJU: Azul.
LILICA: E a sua, Juju?
JUJU: Eu também gosto de azul.
JUJU: Betinho, a nossa cor preferida é azul.
BETINHO: É mesmo. A nossa cor preferida é azul.
JUJU: Eu também gosto de verde, de amarelo e de branco.
LILICA: Verde, amarelo, azul e branco... as cores da bandeira do Brasil.
JUJU: Sim, as cores da bandeira do Brasil.
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LILICA: Que legal!
BETINHO: Você conhece outras cores?
LILICA: Claro. Marrom.
BETINHO: Marrom.
LILICA: Cinza.
BETINHO: Cinza.
LILICA: Lilás.
BETINHO: Lilás.
LILICA: Laranja.
JUJU: Laranja.
LILICA: Rosa.
JUJU: Rosa.
LILICA: Bege.
BETINHO: Bege.
LILICA: Roxo.
BETINHO: Roxo.
LILICA: Quantas cores!
JUJU: Sim, muitas.
LILICA: E podem ser de várias tonalidades.
BETINHO: Várias tonalidades?
LILICA: Sim. Por exemplo: verde claro e verde escuro.
DUDA: Ah, verde claro e verde escuro.
LILICA: Claro e escuro.
DUDA: Azul claro e azul escuro.
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LILICA: Isso.
DUDA: Que legal! Vamos repetir?
LILICA: Vamos. Amarelo... vermelho... verde...
DUDA: Azul... preto... branco...
LILICA: Lilás, marrom...
DUDA: Bege, cinza...
LILICA: Laranja, roxo...
LILICA: Rosa... claro e escuro.
DUDA: E você? Qual é a sua cor preferida?
___________________________________________________________________

Gramática da Lilica
Os pronomes possessivos normalmente indicam posse, como por exemplo: o
meu amigo Duda, a minha bicicleta, o seu carro, sua casa, nosso gato, a nossa
amiga Juju. A bicicleta é minha. O carrinho é seu. Normalmente, o pronome
possessivo antecede o substantivo a que se refere. Que legal!
Verbo GOSTAR
Eu gosto
Você/Ele/Ela gosta
Nós gostamos
Vocês/Eles/Elas gostam

Os possessivos
meu (o meu)
minha (a minha)
seu (o seu)
sua (a sua)
nosso (o nosso) nossa (a nossa)
seu (o seu)
sua (a sua)
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Exemplos:
Meu gato - O meu gato se chama Lino
Minha bicicleta – A minha bicicleta é azul
Seu carro – O seu carro é vermelho
Sua mesa – A sua mesa é marrom

Os possessivos também têm plural:
meus, minhas, seus, suas, nossos, nossas, seus, suas
Meus gatos

Nossas bicicletas

As cores
amarelo-amarela
vermelho-vermelha
branco-branca
preto-preta
azul
verde
laranja
marrom
bege
lilás
cinza
rosa
roxo

Tonalidades
claro - escuro
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