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O livro da minha vida 

O livro que eu mais gostei foi “As 1001 horas de 

Astérix”, de Uderzo. Este livro, até agora, foi o meu 

favorito porque retrata a viagem de Astérix, Obélix e um 

mensageiro do Oriente desde a aldeia gaulesa até ao lado 

Oriental do mundo. A maior parte deste livro é a narrar a 

viagem, devido a tempestades e companhias 

indesejáveis. O objetivo dos gauleses é salvar uma 

princesa que seria sacrificada para servir de oferenda aos 

Deuses, devido à falta de chuva. 

As fantásticas ilustrações de Goscinny, que 

completam a história, com as peripécias, já habituais nos 

livros do Astérix e com várias aventuras pelo meio, 

tornam ainda mais interessante a história.         
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Título: As 1001 horas de Astérix 

Autor: Uderzo 

Ilustrador: Goscinny 

Editora: ASA 

 

 

 

 

 

Titulo: O Segredo do Rio 

Autor: Miguel Sousa Tavares 

Ilustradora: Fernanda Fragateiro 

Editora: Relógio de Água 
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Título: O céu cai-lhe em cima da cabeça 

Autor: Uderzo 

Ilustrador: Goscinny 

Editora: ASA 

 

 

 

 

 

Título: O Ano da Peste Negra 

Autoras: Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada 

Ilustrador: Arlindo Fagundes 

Editora: CAMINHO 
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  Título: Astérix Gladiador 

  Autor: Uderzo 

  Ilustrador: Goscinny 

  Editora: ASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A minha justificação das escolhas feitas 
 

Como se pode concluir, a maior parte das minhas 

escolhas foram livros de Banda Desenhada. Eu gosto dos 

livros da coleção do Astérix, pois contêm ilustrações bem 

feitas que ajudam a perceber melhor a história. O facto 

de ter várias peripécias torna o livro engraçado e cativam 

o leitor. Isto tudo faz com que os livros desta coleção 

possam ser lidos por pessoas de todas as idades.  

Para além das escolhas dos livros do Astérix, 

também escolhi o livro “Segredo do Rio”, de Miguel Sousa 

Tavares. Este livro é mais dedicado a leitores juvenis, mas 

como eu, naquela altura, ainda era um jovem… mas isso 

não quer dizer que um adulto não o possa ler, até porque 

é muito interessante devido à união formada pela carpa e 

pelo menino (personagens do livro). O livro também tem 

boas ilustrações, o que facilita a compreensão da história 

e, como não era um livro muito grande, escolhi-o.  

Outro livro foi “O Ano da Peste Negra”, da coleção 

das “Viagens no Tempo”, escrita pelas autoras Ana Maria 

Magalhães e Isabel Alçada. Escolhi-o para uma ficha de 

leitura, pois tinha-o recebido como prenda de anos, e 

comecei logo a lê-lo para a tal ficha. 

E são estas as razões das minhas escolhas. 
 



Os meus progressos 
 

Em relação aos progressos que fiz, penso que 

melhorei a habilidade de resumir narrativas e outros 

textos, utilizando diversas regras a aplicar nos resumos, 

mas também melhorei a expressão oral, ao estruturar 

melhor as ideias, utilizando vocabulário mais maduro.  

Outro aspeto que melhorei foi a melhor 

interpretação de textos. Agora, acho que está na altura 

de começar a ler livros maiores, com um grau de 

dificuldade de interpretação maior. 

 


