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QUE LEGAL! VAMOS APRENDER PORTUGUÊS 

Episódio 10 –   A lista de compras da mamãe 

_________________________________________________________________ 

DUDA: A  lista de compras da mamãe. 

Eu devo ir ao supermercado.  

Deixa eu ver... 

Um litro de leite.  

Leite.  

Um litro. 

Um pacote de arroz. 

Arroz.  

Um pacote. 

Meia dúzia de ovos orgânicos. 

Ovos orgânicos.  

Orgânicos... Hmm, muito importante.  

Meia dúzia. 

Uma dúzia de maçãs. 

Maçãs. Uma dúzia. 

Um quilo de açúcar.  
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Açúcar. Um quilo. 

Cinco quilos de batatas. Batatas. 

Cinco quilos?  

Que pesado! 

Duzentos gramas de presunto. 

Duzentos gramas.  

Ah, é leve. 

Um cacho de bananas. Um cacho. 

Quantas bananas!  

Um cacho. 

Um pé de alface. Um pé. 

Alface. 

Uma lata de milho. Uma lata.  

Milho. 

Duas latas de molho de tomate. 

Duas latas. Molho de tomate. 

Três latas de atum.  

Atum. Quantas latas! 

Sacos de lixo. Quantos?  

Um pacote contém vinte sacos. 

Sacos. 

Seis rolos de papel higiênico. Seis rolos. 

Rolos. 

Cinco caixinhas de fósforo.  
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Caixinhas. Fósforos. 

Cinco garrafas de suco concentrado. 

Suco de caju, de maracujá, de acerola.  

De uva e de abacaxi. 

Cinco garrafas.  

Suco concentrado. 

Puxa! Quanta coisa!  

Como vou carregar tudo isso? Ah, já sei! 

Jujuuuu, Betinhooo, Lilicaaaa... 

Ihh! E agora? 

_________________________________________________________________ 

Vamos repetir? 

 

Vocabulário 

a mamãe  
uma lista 
uma lista de compras 
as compras 
Eu devo ir  
ao supermercado 
um litro 
um litro de leite 
o leite 
meia dúzia  
meia dúzia de ovos 
os ovos  
orgânicos 
importante 
uma dúzia 
uma dúzia de maçãs 
as maçãs 
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um pacote 
um pacote de açúcar 
o açúcar 
um quilo 
cinco quilos  
as batatas 
um cacho 
um cacho de bananas  
pesado 
duzentos  
duzentos gramas  
o presunto 
leve 
um pé 
um pé de alface  
a alface 
uma lata 
uma lata de milho 
o milho 
molho de tomate 
o molho 
o tomate 
atum 
o atum 
sacos de lixo 
o lixo 
Quantos?  
o pacote 
os rolos  
o papel higiênico 
as caixinhas 
os fósforos 
caixinhas de fósforos 
as garrafas  
o suco concentrado 
o caju 
o maracujá 
a acerola 
a uva  
o abacaxi 
Puxa!  
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carregar 
E agora? 
 

 

Verbos  

 

DEIXAR                                   DEVER                              CARREGAR                                         

Eu deixo                                 Eu devo                            Eu carrego 

Você deixa                             Você deve                       Você carrega 

Nós deixamos                        Nós devemos                 Nós carregamos 

Eles deixam                            Eles devem                     Eles carregam 
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