O Maré
Na Sexta-Feira, dia 6 de Março trouxe o Maré para minha casa.
Apresentei-o aos meus pais e eles ficaram encantados por terem uma visita.
De seguida, lanchámos e vimos desenhos animados. Deitámo-nos no sofá
agarradinhos e tapadinhos, li-lhe uma história do livro “Contos dos irmãos Gim.”
Telefonei às minhas primas para virem ver o Maré.
Para comemorarmos a vinda do Maré decidimos ir ao Mc. Donalds jantar.
O Maré ficou muito contente pois nunca tinha ido a Badajoz. De regresso a
casa deixámos dormir no carro. Quando chegámos a casa fomos vestir o pijama.
Como ainda era cedo, vimos um filme da Barbei e comemos pipocas. Lavámos os
dentes e fomos para a cama.
No dia seguinte, acordámos cedo e ficámos a brincar no meu quarto.
O Maré ficou muito contente por ter muitos amiguinhos para brincar.
Comemos uma papa de ”Cerelac” ao pequeno – almoço. De seguida, decidimos ir
jogar no computador e tirámos fotografias.
Depois de almoço como tinha que ir aos anos do Pedro, o Maré ficou com a
minha mãe. Ele deixou – se dormir no colo dela.
Quando regressei ele ficou muito contente por me ver e abraçou-me.
Fomos brincar novamente para o meu quarto.
Antes de jantar, tomámos banho e vestimos o pijama. Jantámos e depois o
Maré pediu-me para lhe ler uma história.
Quando os meus pais foram para a cama, fomos com eles e ficámos os
quatro a ver um filme. O Maré deixou-se dormir na cama dos meus pais, tive que
levá-lo ao colo para a minha cama, dei-lhe um beijo e deixei-me dormir.
No Domingo, ao acordar fiquei muito contente ao ver o Maré ao meu lado.
Fomos passar o dia a casa dos meus avós paternos, e estavam lá as minhas
outras primas e elas gostaram muito dele. Elas quiseram saber a história do
Maré.
Brincámos toda a tarde.
De regresso a casa fiquei muito triste, pois era a última noite que ele
passava na minha casa. Fui para a cama e deixei-me dormir agarrada ao Maré.
Gostei muito dele e espero que ele possa vir mais vezes a visitar-me!
Vou ter saudades dele…

Daniela Pires-2º ano

A Daniela está de calças de ganga e venceu o concurso “Um leitor é um
sonhador” no nosso Agrupamento

A Daniela é muito bonita, mas tímida. Este ano lectivo, mascarou-se de bruxa, no
dia das Bruxas. Que bruxa linda!

