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 O JOÃO NA ESCOLA 

1. Lê com atenção o texto sobre o dia do João na escola. 

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. 

Eu vivo um pouco longe da escola, então tenho de acordar às sete horas 
(07:00). Depois de acordar, eu vou à casa de banho e tomo banho e depois vou 
para o quarto para me vestir. A minha mãe prepara o pequeno-almoço todos os 
dias na cozinha: eu gosto de comer uma torrada com manteiga e um sumo de 
laranja. Depois lavo os dentes, pego na mochila e está na hora de ir para a escola. 
Hoje é terça-feira, e é o meu dia favorito da semana na escola, porque tenho as 
aulas que mais gosto, principalmente de manhã. 

Eu entro todos os dias às oito e um quarto (08:15) e hoje a primeira aula 
é de TIC, e eu adoro porque gosto muito de computadores. As minhas aulas têm 
50 minutos, por isso a aula de TIC acaba às nove e cinco (09:05), e temos um 
intervalo de dez minutos, e depois começa a aula de Francês até às dez e cinco 
(10:05), que é quando começa o primeiro intervalo e vou com os meus amigos 
para o recreio. Nós vamos sempre ao bar da escola, e hoje eu vou comprar um 
pastel e um leite achocolatado. 

Agora são dez e vinte (10:20) e tocou a campainha. Temos de ir para a 
próxima aula, que é Inglês com a Professora Sandra, e hoje vou aprender o 
Futuro dos verbos. A aula acaba às onze e dez (11:10), temos mais um intervalo 
de dez minutos e agora vou ter Matemática (uff.. Que seca! Eu não gosto nada 
de matemática… Mas as aulas anteriores são as que mais gosto!). Nas aulas de 
Matemática estou sempre ao lado da minha melhor amiga, a Sofia. Quando acaba 
a aula, eu já tenho muita fome e vou almoçar na cantina com a Sofia. Hoje a 
hora de almoço é do meio-dia e vinte (12:20) à uma e dez (13:10).  

Quando acabamos de almoçar, voltamos ao recreio até tocar a campainha. 
À uma e meia (13:30) vamos para a aula de Português, onde estamos a estudar 
Fernando Pessoa, e no final temos um intervalo de dez minutos. Depois do 
intervalo, às duas e meia (14:30) a minha turma divide-se em duas: uns amigos 
meus têm Ciências Naturais, e os outros têm Físico-Química, e depois trocamos. 
As aulas costumam acabar às quatro e vinte (16:20), mas a minha turma tem 
duas tardes livres por semana às quartas e quintas-feiras, e saímos à uma e dez 
(13:10) e vamos para casa. 

O meu pai vem sempre buscar-me à escola e quando chego a casa lancho 
e depois faço os trabalhos de casa, e quando acabo, os meus pais deixam-me 
ver televisão ou brincar com os meus amigos antes de jantar. Todos os dias me 
deito às dez da noite (22:00) porque no dia a seguir tenho de acordar muito 
cedo. 


