O amigo Maré
Quinta-Feira,dia 5 de Fevereiro de 2009
Quando chegámos a casa o Maré foi ver a casa toda.
Eu e ele jogámos computador no Metin2.
Jogámos à bola e empatámos 3-3. O Maré disse-me que era o Benfica e eu era o
Chelsea.
Depois lanchámos: pão com manteiga e leite.
Depois o Maré deixou-se dormir e dormiu até as 17h 45min.
Quando acordou o Maré perguntou-me se podia ver - me a jogar Magalhães e eu disse
que sim.
Depois fui ao treino de futebol.
Quando cheguei contei o que fiz no treino de futebol ao Maré.
Depois jantámos: sopa de massa, arroz com carne e a fruta foi pêra.
Depois fomos para a cama, mas não me esqueci de lavar os meus dentes e os do Maré.
Ele dormiu numa cama que preparei para ele, dentro do guarda fato.

Sexta-Feira,dia 6 de Fevereiro de 2009
Eu fui para a escola.
Quando cheguei da escola à tarde, contei ao Maré que fizemos um concurso de leitura.
Os que leram melhor ficaram com o nome no quadro: o Samuel, o Pedro (eu), a Beatriz
e o Miguel. A professora ainda seleccionou dois alunos que foram: o Samuel e a
Beatriz.
Eles vão ler à escola sede com outros meninos de outras escolas do Agrupamento.
Nós lanchamos: pão com tulicreme e leite.
Depois viu televisão, e brincou ao esconde – esconde com o Spider-Man.
Eu fui buscar o meu irmão ao Infantário e ele conheceu o Maré.
Depois jantámos: frango assado com batatas fritas.
Depois lavámos os dentes e fomos para a cama.

Sábado,dia 7 de Fevereiro de 2009
Eu fui a jogar futebol a Sousel e o Maré também foi ver - me.
O campo era pelado e a equipa adversária chamava - se “Condestável”. Eu fiquei na
baliza, na 2ª parte do jogo. Perdemos 9-3, mas podíamos ter ganho se não fosse as
bolas irem à trave e à barra. Foi o meu primeiro jogo à baliza.
O Maré quando chegou a casa comeu 3 sandes e eu comi 2 sandes, e depois já não
quisemos almoçar.
Depois fomos para casa da minha avó Florinda.

Jogámos vários jogos, com o meu primo Hugo, no computador: GTA San Andreas, GTA
Undergrond, GTA Undergrond 2 e Rally.
Jantámos: sopa de massa, carne com batatas e a fruta foi maçã.
Depois a minha mãe e o meu pai vieram – nos buscar.
E depois fomos para a cama.
Domingo dia 8 de Fevereiro de 2009
Nós queremos mudar de casa porque vou ter outro irmão ou irmã. Fomos ver uma casa
à Boa-Fé.
Fomos para casa a jogar computador no Metin2.
Depois fomos ao Chinês Shoping a comprar uma prenda para a Marta.
A seguir, eu fui aos anos da Marta.
Quando cheguei a casa contei ao Maré o que tinha feito na festa. A festa foi fixe! Foi
no ATL e jogámos vários jogos: lencinho, passar debaixo de um pau, da estátua…
Jantámos: arroz com salsichas e a fruta foi maçã.
Depois fizemos os trabalhos de casa, lavámos os dentes e fomos para a cama.
Pedro Coutinho – 3º ano

O Pedro foi um dos entrevistados pela rádio Elvas

