
O objeto do meu quarto que eu escolhi, foi 

um oratório, porque para mim tem um 

significado muito especial, pois guarda 

muitas coisas importantes. Também tem 

muito significado porque tem três santas 

que para mim são muito especiais, nos 

momentos de maior aflição, de maior 

tristeza, de maior preocupação é a elas que 

eu peço ajuda. E é com elas que eu falo 

quando estou sozinha. Aquele oratório foi 

comprado pelo meu avô materno para a 

minha avó materna. A minha bisavó como 

gostou dela a minha avó ofereceu-lho. 

Quando a minha bisavó morreu ficou para 

a minha mãe que o colocou no meu 

quarto. É uma peça muito antiga da qual 

eu gosto, não só porque é bonita mas 

também porque tem um valor sentimental 

grande para mim! 

                               Nádia Marinho 6ºD 



 

 

Eu e a minha televisão 

Eu e aminha televisão não temos lá muita 

ligação uma com a outra porque a minha 

mãe não me deixa ver televisão durante a 

semana. A minha mãe diz que durante a 

semana é para estudar e fazer os trabalhos 

de casa.  

No fim de semana eu consolo-me a ver 

televisão, principalmente os meus 

programas preferidos. “Morangos com 

açúcar”, “Morde e assopra” e “Insensato 

coração”. 

 

Viviana 6ºD 

 

 



 

 

A estante 

A minha estante é o meu objeto preferido 

do quarto porque é onde tenho os meus 

dois pequenos grandes prazeres: ver 

televisão e ler. Lá tem dezenas e dezenas de 

páginas de conhecimento, aventura e 

alegria. Tem também uma pequena 

caixinha cheia de cabos que muitas vezes 

é a minha única companhia. 

Todos os objetos do meu quarto são 

especiais mas esta estante é simplesmente 

única. Devo dizer, até, que é um elemento 

indispensável no meu quarto. 

 

Bárbara Pinto 6ºD 

 

 



 

 

O meu quarto é pequeno, mas gosto muito 

dele porque tem coisas das quais eu gosto 

muito. Gosto de futebol, por isso tenho 

várias fotos minhas a decorar as paredes, 

tiradas nos jogos. Represento o Desportivo 

de Leça do Balio, também tenho fotos do 

meu ídolo, como esta que tenho aqui. Foi 

tirada ao Nani que joga no Manchester 

United, joga com o número 17 como eu. É 

um dos jogadores da Seleção Nacional. 

Gostaria de um dia poder representar 

Portugal como ele. Um dos meus desejos era 

conhecê-lo pessoalmente e tirar uma foto 

com ele para pôr no meu quarto. 

 

Tiago Vieira 6ºD 

 


