No dia 11 de Março de 2009 o Maré veio para a minha casa, vou ficar com ele 5 dias.
1ºdia
Fiquei com ele na escola, depois fui almoçar a casa da minha avó e ele foi
comigo. Comemos sopa de ovo e assado de borrego, e ele ficou muito cheio.
Depois fui para o A.T.L fazer os trabalhos de casa e ele ficou a dormir, quando
fui para o hip-hop ele foi comigo fazer ginástica. Os meus amigos gostaram tanto dele
que uma amiga minha andava sempre com ele ao colo.
Viemos para casa e eu fui tomar banho. Ele estava muito sujo e o meu pai
limpou - o todo com toalhetes para cheirar bem.
Fomos jantar à casa da minha avó porque fazia anos. Estava lá o meu primo e
ajudou-me a vestir ao Maré as calças, porque ele tem um rabo muito gordo. Viemos
dormir os dois.
2º dia
Fui para a escola e ele ficou sozinho em casa a descansar. Quando cheguei da
escola já estava acordado e estava com muita fome. Dei-lhe 1 tosta e leite, depois
escovei-lhe os dentes e fomos dormir.
3º dia
Fui ao médico a Évora e levei o Maré comigo. O médico gostou muito dele.
Depois estivemos a comer os dois porque tínhamos fome. Viemos para Elvas e ele ficou
a descansar e eu fui para a escola.
4º dia
Fui para a horta do meu tio a cavar e o Maré andou sempre comigo.
Quando chegámos a casa tomámos banho, escovámos os dentes e fomos dormir
uma soneca.
5ºdia
Eu e o Maré fomos andar de bicicleta e caímos os dois, mas depressa nos
levantámos.
Eu gostei muito da experiência com o Maré, espero que ele também tivesse gostado.

Alexandre – 2º ano

Eu é que estava com o Maré quando vieram cá os senhores polícias falar sobre os
sinais de trânsito.

