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QUE LEGAL! VAMOS APRENDER PORTUGUÊS 

Episódio 6 – Os diminutivos    

_________________________________________________________________ 

BETINHO: Oi, Juju. Oi Duda. 

JUJU: Oi Betinho. 

DUDA: Oi Betinho. 

BETINHO: Como você se chama, Juju? 

JUJU: Eu me chamo Jurema. Juju é o meu apelido. 

BETINHO: Jurema. E você, Duda? 

DUDA: Eu me chamo Eduardo. Duda é o meu apelido. Você se chama Betinho? 

BETINHO: Eu me chamo Roberto. Betinho é um diminutivo. 

JUJU: Claro, Betinho. Vamos brincar de diminutivos? 
 
BETINHO: Vamos! Casa, casinha. 
 

BETINHO: Pão, pãozinho. Flor, florzinha.  

 
JUJU: Carro, carrinho. Pássaro, passarinho.  
 
DUDA: Planta, plantinha. Barco, barquinho.  

 
JUJU: Amigo, amiguinho. Irmã, irmãzinha. Sapo... sapinho. 

 

 (Entra a Lilica) 
 
LILICA: Oi Betinho. Oi Juju, oi Duda. 
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BETINHO: Oi Lilica. 
 
DUDA e JUJU: Oi Lilica! 
 
DUDA: Lilica, como você se chama? 
 
LILICA: Lilica. 
 
BETINHO: O seu nome verdadeiro. Lilica é um apelido. 
 
LILICA: Ah, eu me chamo Eliana. 
 
BETINHO: Você também quer brincar de falar os diminutivos? 
 
LILICA: Diminutivos? Ah... casa, casinha, pão, pãozinho, amigo, amiguinho, carro, 
carrinho, pato, patinho, barco, barquinho. 
 
BETINHO: Lilica, Lilica... você fala muito rápido! 
 
LILICA: Falo? 
 
DUDA e JUJU: Fala! 
 
LILICA: É... eu falo muito rápido. 
 
JUJU: Rápido, rapidinho. 
 
DUDA: Rápido, rapidinho.  
 

LILICA: Beto, Betinho, irmão, irmãozinho, amigo, amiguinho, sorvete, sorvetinho... 

 
BETINHO: Lilicaaaa... de novo... 
 

LILICA: Está bem: irmão, irmãozinho, amigo, amiguinho, sorvete, sorvetinho, casa, 

casinha, pão, pãozinho, carro, carrinho, pato, patinho, barco, barquinho. 
 
DUDA: Você é muito esperta, Lilica. 
 
LILICA: Obrigada, Duda, Dudinha. (Ri) 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Vamos repetir? 
 
 

brincar 
 
vamos brincar  
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como 
 
claro 
 
o apelido 
 
o meu apelido 
 
verdadeiro 
 
o nome 
 
o seu nome 
 
Como você se chama? 
 
eu me chamo 
 
você se chama 
 
diminutivo – o diminutivo - um diminutivo 

a casa – a casinha  
 
o pão – o pãozinho  

 
a flor – a florzinha 
 
o carro – o carrinho 
 
o pássaro – o passarinho 
 
o sapo – o sapinho 
 
o amigo – o amiguinho 

 
a planta – a plantinha 
 
o barco – o barquinho 
 
o pato – o patinho 
 
o sorvete – o sorvetinho 
 
de novo 
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Fala! 
 
eu falo   
 
muito esperta 
 
você fala  
 
muito rápido  – rápido, rapidinho 
 
 
Gramática da Lilica 
 
O diminutivo diminui as palavras substantivas. Pode ser masculino (inho) : o carro – 
o carrinho. E feminino ( inha): a planta – a plantinha.  

Mas é um pouquinho diferente para palavras com uma sílaba: o pão – o pãozinho  

a flor – a florzinha  -   zinho... zinha   
Também há o diminutivo no plural: carrinhos... plantinhas... passarinhos e florzinhas.  
Nos adjetivos também: bom – bonzinho, pouco – pouquinho. Que legal! 
 
Gramática da Lilica 
 

Apelidos geralmente começam pelo modo carinhoso que nossos pais, avós ou 
amiguinhos nos chamam. Eu conheço um monte: Fofo, nenê, Lulú, Zé, Juninho, 
Rafa, Dani, Tetê e os super diminutivos como Sú, Dô, Bê, Ri, Fá, e quase o 
vocabulário inteiro. Também há apelidos pela nossa formação física. Por exemplo: 
careca, magrão, magrela, bolinha, etc... E também as profissões: doutorzinho, 
chefinho, coleguinha.  

Que Legal! Você tem um apelido? 

___________________________________________________________________ 

Verbo Reflexivo: Chamar-se 

 

Eu me chamo 

Você/Ele/Ela  se chama 

Nós nos chamamos 

Vocês/Eles/Elas se chamam 
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