Dia 18 de Maio de 2009 Segunda-Feira

Quando levei o Maré para casa apresentei-o à minha família: mãe, irmã, e primos.
Depois mostrei ao Maré as divisões da casa, para não se perder.
A seguir eu, o Maré e o meu primo Rafael fomos jogar à bola e o Maré marcou-me
um golo.
Estava a escurecer e a minha mãe disse-nos para irmos para casa, para não
apanharmos uma constipação.
Depois fomos jogar Magalhães e o Maré passou-me um nível do Super Tux.
A seguir fomos jantar: arroz de marisco e a bebida foi água.
Quando acabámos de jantar fomos vestir o pijama e fomos juntos lavar os dentes.
O Maré dormiu comigo na minha cama.
Dia 19 de Maio de 2009 Terça-Feira
Eu quando acordei estava todo ensonado e disse ao Maré:
- Acorda Maré, já são horas de acordar.
O Maré, também todo ensonado, levantou-se da cama. Eu dei-lhe a roupa para se
vestir, depois lavámos a cara e fomos tomar o pequeno-almoço e foi cereais. Depois
fomos lavar os dentes e fomos para a escola.
Quando chegámos à escola a Carolina queria-o abraçar. A seguir a professora
entrou e começou a aula, o Maré ficou a olhar para a professora. Depois foi ao intervalo
e o Maré ficou dentro da sala a ouvir a professora. Quando acabou o intervalo entrámos
e fomos jogar Magalhães do David e o Maré passou um nível do Super Tux e eu também.
Durante a aula o Maré ficou outra vez a olhar para a professora.
Depois fomos almoçar: sopa e arroz de pato e a sobremesa foi maçã. Depois
quando acabámos fomos para o intervalo a brincar.
Antes de serem horas de entrar fomos jogar Magalhães e eu passei um nível ao
David. Quando entrámos o Maré estava às minhas cavalitas e depois ele ficou ao meu
colo.
Quando começou a aula, o Maré estava sentado a olhar para o quadro. Depois
quando acabou a aula o Maré foi brincar comigo às corridas e ele ganhou-me uma corrida
e eu também ganhei uma corrida.
Quando saímos o Maré ficou a ver televisão, enquanto eu fui ao treino de futebol.
Quando cheguei fui tomar banho e o Maré foi para o meu quarto a dormir a sesta,
depois quando acabei de tomar banho acordei o Maré e fui apresentá -lo ao meu
pai. Depois fomos jantar: arroz de marisco.
Tiago Conceição – 3º ano

Eu sou o segundo menino, da esquerda para a direita.

