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 OS TEMPOS LIVRES 

 

Eu chamo-me João, sou português e vivo em Lamego com a minha família. 

Eu tenho treze anos e estudo no Liceu Latino Coelho. É o meu primeiro ano nesta 

escola, porque estou agora no sétimo ano. 

Quando não estou nas aulas, tenho muitos passatempos e gosto de fazer 

muita coisa nos meus tempos livres. Nos recreios da escola, vou sempre com os 

meus amigos jogar voleibol ou ténis de mesa. 

Quando acabo as aulas, vou para casa com o Pedro porque ele é o meu 

melhor amigo e somos vizinhos (ele mora mesmo ao lado da minha casa). 

Quando chego a casa depois da escola, vou lanchar e depois faço os TPCs. Só 

quando acabo, é que posso brincar. 

Quando está a chover, eu não quero sair de casa, então às vezes convido 

o Pedro para vir a minha casa e jogamos Playstation juntos. Quando está sol, 

gosto de ir a casa do Pedro porque lá podemos jogar futebol, ou então vamos 

passear com os pais dele até ao centro da cidade. À quarta-feira tenho sempre 

aula de música, estou a aprender a tocar guitarra. 

Eu também gosto muito de cozinhar, então costumo ajudar a minha mãe 

a fazer o jantar em casa. E depois do jantar eu e a minha família vemos um filme 

na sala. 

Ao fim-de-semana tenho muito tempo livre! No verão, eu e os meus pais 

vamos sempre dar um passeio pelo parque ou então vamos fazer um picnic na 

serra. No inverno, como está muito frio, ficamos em casa. Às vezes eu fico no 

quarto a ler um livro, ou então vou brincar com a minha irmã na sala: nós 

gostamos muito de fazer puzzles e de jogos de tabuleiro. Ao fim-de-semana eu 

também tenho treinos de voleibol, e o Pedro vai comigo porque estamos na 

mesma equipa. 

 


