
Texto para impressão: três modelos idênticos. Arquivo pessoal. 
 

Bem, são essas as novidades! Amanhã, estarei de volta! Durma bem, 
03 de novembro 
Vou te contar um segredo. Vou contar só para você: 
Meu Diário, 
Arquivo saudades: estou com saudades de meus amigos. Veja quem são: Nicole, 

Victória e Maria Eduarda. Vou marcar um encontro! 
Beijossssssss 
No dia 01, eu fui viajar para o litoral e lá me diverti muito: primeiro, acordei, tomei 

café e tomei banho. Brinquei muito. Comi cada coisa boa que até engordei!! Já estou em 
casa. Logo volto para a escola! Muitos serão os deveres: tabuada, contas… 

Passaram-se dois dias que eu não escrevo em você. Tenho 1000 novidades!!! 
  Eu acho que estou gostando do Lucca! Ele é o menino mais lindo do condomínio! Não 
conte para ninguém, viu?   

Assinado: eu!   
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Bem, são essas as novidades! Amanhã, estarei de volta! Durma bem, 
03 de novembro 
Vou te contar um segredo. Vou contar só para você: 
Meu Diário, 
Arquivo saudades: estou com saudades de meus amigos. Veja quem são: Nicole, 

Victória e Maria Eduarda. Vou marcar um encontro! 
Beijossssssss 
No dia 01, eu fui viajar para o litoral e lá me diverti muito: primeiro, acordei, tomei 

café e tomei banho. Brinquei muito. Comi cada coisa boa que até engordei!! Já estou em 
casa. Logo volto para a escola! Muitos serão os deveres: tabuada, contas… 

Passaram-se dois dias que eu não escrevo em você. Tenho 1000 novidades!!! 
  __ Eu acho que estou gostando do Lucca! Ele é o menino mais lindo do condomínio! 
Não conte para ninguém, viu? 

Assinado: eu! 
……………………………………………………………………………………………………... 

Bem, são essas as novidades! Amanhã, estarei de volta! Durma bem, 
03 de novembro 
Vou te contar um segredo. Vou contar só para você: 
Meu Diário, 
Arquivo saudades: estou com saudades de meus amigos. Veja quem são: Nicole, 

Victória e Maria Eduarda. Vou marcar um encontro! 
Beijossssssss 
No dia 01, eu fui viajar para o litoral e lá me diverti muito: primeiro, acordei, tomei 

café e tomei banho. Brinquei muito. Comi cada coisa boa que até engordei!! Já estou em 
casa. Logo volto para a escola! Muitos serão os deveres: tabuada, contas… 

Passaram-se dois dias que eu não escrevo em você. Tenho 1000 novidades!!! 
  Eu acho que estou gostando do Lucca! Ele é o menino mais lindo do condomínio! Não 
conte para ninguém, viu? 

Assinado: eu! 


