
Minha Vida
Meu nome é Pedro Brandão Carrera 

Vou falar sobre a minha vida



▪ Eu tenho 23 anos 

▪ Eu nasci em São Paulo

▪ Tenho 2 irmãos mais novos 

▪ Georgia tem 21 anos e Rafael 13 anos



• Eu estudei na Escola da Vila 

• Eu entrei na escola aos 4 anos 

• Lá era legal e divertido

• Tinha (e ainda tenho) muito amigos.

• Eu aprendi a ler, escrever e tinha aula de Capoeira e 

Escalada.

• Os meus irmãos também estudaram lá.

• Estudei lá até o terceiro ano do Ensino Médio

Formatura do Ensino Médio

No Fundamental 1 - aula de Capoeira

Escalada no Fundamental 1 e Fundamental 2



Problemas que eu tinha na escola:

▪ Eu tinha dificuldades de falar quando eu era menor e também em 

fazer continhas.

▪ Teve uma briga com meus pais e a escola: 

A escola não queria que as pessoas com Síndrome de Down 

estudassem no Ensino Médio.

eu e minha turma

da escola num dos 

acampamentos



Problemas que eu tinha na escola:
• Aí a gente pediu ajuda para os Promotores para falar com a 

escola.

• Aí eu consegui! Na verdade foram os Promotores (profissionais)! 
Conseguiram, juntos com meus pais, que eu continuasse a 
estudar junto com meus amigos no Ensino Médio. E isso fez uma 
grande diferença da minha vida!

viagem de formatura do EM em
Morro de São Paulo - Bahia

churrascão com meus amigos do EM



Acampamento: eu fui desde pequeno até 17 anos. Lá fiz muitos amigos e 
aprendi a fazer muitas coisas sozinho e em equipe. E no final, trabalhei como monitor!



Também faço parte de um grupo chamado “Vivendo e 

Aprendendo” onde conheci muitos amigos, e eles 

também tem síndrome de Down. A gente se reúne a cada 

15 dias e conversa muito lá.  



Meus amigos da escola são meus 

amigos até hoje.

A gente sai. Viaja, vai nos bares...



▪ Eu terminei a escola em 2013.

▪ Eu prestei 4 vestibulares (FMU, UNIP, SENAC, Anhembi/Morumbi)

▪ Tive um ajudante para ajudar no gabarito (eu tinha dificuldade de 

pintar na bolinha).

▪ Na redação eu fiz no computador (FMU, SENAC e UNIP) e minha mãe 

disse que isso era Acessibilidade que eu precisava.

▪ Eu fiquei na primeira lista no SENAC.

▪ E também passei na UNIP. 

▪ Consegui! Fiquei no SENAC. 

gabarito da prova do Mackenzie

onde eu fui “treineiro" aula de cozinha do Senac



Minha experiência no SENAC:

▪ Eu tinha muitos cadernos da faculdade e caderno de cozinha com 

as receitas.

▪ Eu tinha o caderno de cozinha fria, cozinha mediterrânea, 

panificação, confeitaria, cozinha brasileira, cozinha da Ásia, cozinha 

das Américas e habilidades básicas de confeitaria.

▪ E eu tinha também um caderno sobre a química dos alimentos: 

carboidratos, lipídeos, vitaminas e minerais. Esta matéria eu achei 

bem difícil.

turma toda do Senac Flávia, foi uma das minhas ajudantesMarcelo, do meu grupo
de estudo



Minha experiência no SENAC:

▪ E também eu tinha um caderno sobre Enologia - serviço e história do 

vinho e outras bebidas. Tenho planos de fazer curso de Somellier.

▪ No primeiro semestre, tive algumas dificuldades em aprender 

algumas matérias.

▪ No segundo semestre, a faculdade contratou uma pessoa pra me 

apoiar: eram psicólogas que me ajudavam – Renata, depois a 

Marina e depois a Flávia.



Minha Formatura no SENAC:



Meu Trabalho:
▪ Depois que eu terminei a faculdade, eu e a minha psicóloga (Marina) 

fizemos umas atividades para eu encontrar um trabalho.

▪ Ela me ajudou a fazer meu currículo e também a me preparar para as 
entrevistas.

▪ Eu participei do processo seletivo para trabalhar no restaurante Pirajá. 

▪ Fiz um teste e fui para a entrevista. Fui aprovado para o período de  
experiência.

▪ Comecei trabalhar em novembro de 2016 e estou lá até hoje!



Meu Trabalho:

▪ Eu ajudo na colocação dos pratos.

▪ Descasco legumes e higienizo verduras.

▪ Ajudo na limpeza dos talheres e pratos.

▪ Já fiz muitos amigos no trabalho (cozinheiros e garçons).

▪ Eu fui entrevistado no meu trabalho e apareci no Faustão!



Meu Trabalho:

▪ Também participei de uma matéria na revista Marie Claire.

▪ E fui convidado para participar do programa “É de Casa” no Rio de 

Janeiro, junto com o Chef Fernando (meu ex Chefe) quando fizemos 

uma receita do Pirajá.



Que faço atualmente:
▪ Trabalho no Pirajá das 9hs às 14:30hs de segunda a sexta

▪ Canal no YouTubeBR – Comidinhas do Pepê

https://www.youtube.com/watch?v=ZW4lrQKyFLs

▪ Página no FB – Comidinhas do Pepê

https://www.facebook.com/comidinhasdopepe/

https://www.youtube.com/watch?v=ZW4lrQKyFLs
https://www.facebook.com/comidinhasdopepe/


Comidinhas do Pepê



Direção e produção: Georgia Carrera (minha irmã)

Comidinhas do Pepê

https://youtu.be/ZW4lrQKyFLs

https://youtu.be/ZW4lrQKyFLs

