o meu dia na Casa dos Rapazes
Olá, querida irmã.
Sei que estás preocupada e ficaste triste com a minha entrada na Casa dos Rapazes, mas venho escrever-te para te dizer: não fiques. Gosto de aqui estar, já
tenho amigos (aqui e na nova escola) e os Educadores são simpáticos e
tratam-me bem.
Começo o meu dia cedo.
Cedo, às sete da manhã. Tomo banho e vou tomar o pequeno-almoço ao
refeitório. Normalmente são cereais com leite. Há uns que adoro, de chocolate,
os Choco qualquer coisa... São bons! Depois vou para a escola. Como ainda ando
na preparatória vou na carrinha da Instituição (que vá, já podiam trocar, que já
é para o velhota) para a escola. Na mesma escola que eu, andam uma data de
miúdos aqui da instituição, o que é bom. Facilitou-me a adaptação e nunca andei
por lá sozinho. Quase todos os miúdos andam nas escolas aqui da zona, só um
ou outro mais velho é que anda mais longe, de resto anda tudo aqui ao pé da
Casa.
Já me perdi, já não sei onde ia. Ah... estava a chegar à escola. Ora bem, fico lá
até à hora de almoço.
Aí vêm-me buscar outra vez de carrinha e vou almoçar à instituição a
comida boa da Nicola.
Se tiver aulas à tarde volto para a escola, se não tiver fico pela Casa dos Rapazes. Quando fico por casa, tenho um tempinho livre depois de almoço para brincar: posso jogar computador, ir à Internet, ver TV ou ir para a sala do João
brincar.
Perto das três da tarde chamam-me para ir para a Sala de Estudo. Fico lá uma
hora, a fazer os trabalhos de casa ou a estudar para os testes.... E sabes o pior?
Nunca se esquecem de me chamar. Bem gostava de me baldar, mas
chamam-me sempre!
Depois, às quatro e meia é hora do lanche:
Pão (com manteiga, doce, marmelada, queijo, etc.) com iogurtes ou leite. Normalmente é iogurte porque a Danone envia muitos iogurtes aqui para a Casa. Já
pedi refrigerantes mas eles dizem que só há em dias de festa, qualquer coisa de
terem açúcar e não fazerem tão bem... Não percebi!
Depois do lanche vou buscar a minha roupa para o dia seguinte à Rouparia e
volto a ter tempo livre para brincar. E aqui é que é fixe, já estão em casa quase
todos os miúdos e brincamos bastante. Às vezes até fazemos confusão, mas
normalmente corre sempre tudo bem.
Jantamos às sete.
Depois do jantar, temos várias actividades que mudam consoante o dia: ora
vamos jogar à bola, ora vemos filmes, entre outras, até que chega a hora da ceia
(lá para as nove e meia) e depois a hora de deitar cedo... A luz tem de estar
apagada e tenho de estar a dormir às dez. Às vezes ainda conversamos baixinho mas há sempre um educador que ouve e temos mesmo de adormecer.
Claro que às vezes o meu dia não corre assim. Às vezes faço asneira e fico de
castigo, mas nem estes são muito maus: ou vou para a cama mais cedo, ou
pôe-me a escrever ou fico sem internet e computador. Nada que não se aguente.
Como vês, não há motivo para tristezas. Tenho a vida preenchida e, se me
portar razoavelmente bem, tenho bastante tempo para brincar. Há tempo para
tudo não é?
Pronto... estão-me a chamar para ir lanchar.
Beijinhos e até Sábado!

