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CAPÍTULO 01 MINHA VIDA

Meu nome é Marcos , eu tenho 12 anos e nasci no
dia 06/02/2009 e vou contar um pouco sobre minha
família.
Meus pais se chamam Bárbara e Robert e eles
são professores e trabalham na universidade. Meu pai
dá aula de história e ciência da religião e minha mãe
de literatura inglesa. Tenho um irmão de 13 anos e
uma irmã de 8 anos. Meu irmão se chama Henrique e
minha irmã se chama Luísa. Eles também estudam
no Granbery.
Meus avós maternos se chamam Glorinha e José
Francisco. Minha avó é dona de uma escola infantil
que se chama Colônia dos Smurfs. Meu avô era
professor, mas ele já se aposentou. Ele tem 90 anos e
minha avó tem 73 anos. De vez em quando, meu avô
pede ajuda para arrumar o escritório dele, e minha
mãe ou meu irmão mais velho passam uma tarde com
ele.

Meus avós por parte de pai se chamam Edir e
Robert. Meu avô tem 73 anos e era motorista de
ônibus e minha avó que tem 70 anos era costureira.
Os dois já se aposentaram. Meu avô adora cozinhar,
antes da pandemia eu ia na casa dele todos os
domingos para almoçar. Minha avó já fez várias roupas
para mim.
Agora, vou falar sobre mim. Minha brincadeira
favorita é pique-esconde e meu esporte favorito é
natação, aprendi a nadar aos 7 anos de idade . Meu
prato favorito é miojo, minha bebida favorita é
guaraná e minha sobremesa é nutella.
Meus amigos favoritos são: Bernardo, Guilherme,
Danilo e Marina. Um dos meus presentes favoritos
que eu ganhei de Natal foi um X BOX one. As coisas
que eu mais gosto de fazer são: ver ﬁlmes de ação,
brincar e jogar freeﬁre e GTA e desenhar.

CAPÍTULO 02 - MINHAS AVENTURAS
Eu morei em um orfanato até quase meus 04 anos
de idade, quando meus pais me adotaram e isso foi um
acontecimento muito feliz. Outra coisa alegre foi
quando eu viajei para fora do país pela primeira vez e
patinei no gelo e construí um boneco de neve. Nessa
viagem, também fui em um zoológico e eu e minha
família ﬁcamos presos , mas depois a gente conseguiu
sair.
Além de tudo o que eu passei eu gosto de fazer
trilha, e na minha última trilha eu fui com meus
primos a um lugar chamado Trilha do Passa 1.
Quando estávamos no meio da trilha, um cavalo
começou a correr atrás da gente e corremos muito
para conseguir despistá-lo. Quando estávamos
voltando da trilha, várias vacas surgiram correndo
atrás da gente e tivemos que entrar no meio do mato
alto para podermos despistar as vacas.

Quando despistamos e paramos para descansar,
minha tia falou que tinha mais vacas correndo atrás
de nós, e tivemos que correr de novo e por ﬁm
conseguimos chegar no carro depois de muito aperto.
Para terminar, sou cristão anglicano, meu livro
favorito é Minecraft e a vingança dos Zumbis, e
mesmo passando esse aperto em viagens eu gosto de
fazer várias aventuras.

FIM

