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Preposição di (de/ da / do / dos / das) 
Nos artigos definidos  “O/A” ; usa-se  frequentemente “o”
 
Alfabetu 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
 
O kriol ainda não tem um acordo ortográfico oficialmente
institucionalizado pelo Estado guineense portanto a maior
parte dos textos que circulam são resultados diretos da forma
como as pessoas falantes reproduzem o som das palavras.
Devido a isso, muitas palavras podem oscilar na maneira
escrita como por exemplo o uso de palavras iniciadas em  "C"
em "K" em "Q".
 Ex: kasa ou casa; kamisa ou camisa; karu ou caru, Ou por
exemplo, no caso do uso ou não de palavras iniciadas em "H"
 
 exemplo: "Homi" ou "Omi" 
 
No pronunciar  das palavras terminadas em [e/i]
frequentemente tem-se a predominância do som do [i]. A
escrita pode ser usada tanto o [i/e]. Ex: sedi; sede, desdi;
medi.
 
Igualmente no caso do [o] frequentemente tem som de [u], ex:
karu; ixatu. Mas uma observação importante é que em sua
parte escrita pode haver variações como Karu ou Karo, é a
mesma palavra mas escrita de maneira diferente. Porém no
referente ao som [u] é predominante.  
 
No Kriol o som do R sempre é carregado, som forte. 
 

Primeiros Passos no Kriol
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O S frequentemente não tem som de Z mas também há casos
que tem.
Ex: Kasa; kamisa ou Rosa; Rosiane
Existem alguns dígrafos muito comuns no Kriol guineense como
“DJ”
ex: Dja; Djanta; djubi
o uso do N+ consoante também é muito corriqueiro como
N’na bai, N’na kume, n’na riba.
 
Pronomes pessoais
 
Ami       N’
Abo      bu
Eli         i
Anós     no
Abos   bos
Elis    é
 
Diálogos introdutórios
 
Kuma bu sta? / Kuma gora ? / Ikuma?
Nsta fixi. Nsta drito.
Abo gora?
Kuma ku bu tchoma? Kuma ku bu nome ou kuma ki bu nome?
Nha nome i Garvey.
Kanto ano ku tene/ kanto anu ku tene?
Ami n’tene 9 ano ou anu/ N’tene 9 ano ou anu
Bu misti kume?
Bu misti durmi?
Bu kume dja aos/aox?
Canto hora ku lanta aos/ kanto hora ku bu lanta aox/ kantu
hora ki bu lanta aos?
Kuma k n’pudi fala “saber na criol?
R: Sibi.
Canto hora kuna sai?  Ou Kanto hora ku buna sai?
N’na sai dus (2) hora.
Bias, i kurri ba bem?
Sim. ikurri drito.
Kuma ku bu mansi?
Nmansi drito
Kuma gora?
Nsta fixi.
Nunde kuna vivi? / Nunde ku morra?
Na vivi na SFC.
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SALA WEBTV

 PÁGINAINSTAGRAMTWITTE
R

LIVROTEKA

clique 
ou

escaneie

CLIQUE!

TEXTO: KIDEMINHA & MAKAU
EDIÇÃO: MIL ONILÈTÓ

CENTRO UNIFICADO
PANAFRIKANISTA
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https://gramsci.socializandosaberes.net.br/kursokriolcup
https://tv.taina.net.br/cinequebrada/index.php
https://www.facebook.com/Centro-Unificado-Pan-Afrikanista-CUP-103955171347061/
https://www.instagram.com/cupanafrikanista/
https://twitter.com/CPanafrikanista
https://ewe.branchable.com/index/LIVROTEKA_PRETA/
https://apoia.se/cursokriolguineensecup

