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o O Livro da minha vida 
O Livro da minha vida intitula-se de “O Rapaz do Pijama ás Riscas”, de John 

Boyne. 
Tem como personagens principais Bruno e Shmuel (melhor amigo do Bruno).  
O livro fala sobre o Holocausto(1) e a Solução Final(2).  

Justificação: 
 Este é o “Livro da minha vida”, pois foi o único que me emocionou, não só 
pela história e o pelo facto de Bruno e Shmuel terem morrido pela sua inocência, mas 
também porque retrata um facto real (o Holocausto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Holocausto - Guerra entre os Nazis e os Judeus em que os Judeus eram consumidos 
pelo Fogo ou pelo gás das Câmaras de gás. 

(2) Solução Final - A raça Judaica  foi quase toda dizimada. 

Capa do livro “O Rapaz 
do Pijama ás Riscas”. 

Bruno e Shmuel 
separados pela 

vedação. 
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o Contrato de leitura 

 7º ano 

 As minhas escolhas 
 

No 1º período li a obra “O Rapaz Do Pijama ás Ricas”, de John Boyne (Edições 
ASA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 2º período li a obra “Juntos ao Luar”, de Nicholas Sparks (Editorial 

PRESENÇA). 
 

 

 Os meus “PowerPoints” 
Não realizei  “Power Points”. 

 Ficha de leitura 
A minha ficha de leitura, é sobre a obra “O Rapaz do Pijama ás Ricas”, de John 

Boyne, e esta (a ficha) vai ser anexada, neste mesmo separador. 

Bruno e Shmuel 
dentro do campo de 

concentração. 

Bruno e Shmuel 
dentro do campo de 

concentração. 

Capa do livro 
“Juntos ao Luar”. 

 



Escola Secundária com 3º ciclo Daniel Sampaio 

 8º ano 
 

 As minhas escolhas 
No 1º período li a obra “Recados da Mãe”, de Maria Teresa Maia Gonzalez 

(VERBO). 
 

 
 

No 2º período li a obra “A Lua de Joana ”, de Maria Teresa Maia Gonzalez 
(VERBO). 
 

 

 Os meus “Power Points” 
Não realizei “Power Points”. 

o Ficha de leitura 
A minha ficha de leitura, é sobre a obra “A Lua de Joana”, de Maria Teresa Maia 

Gonzalez, e esta (a ficha) vai ser anexada, neste mesmo separador. 

Capa do livro 
“Recados da Mãe”. 

Capa do livro “A 
Lua de Joana”. 
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 9º ano 
 

o As minhas escolhas 
No 1º período li o conto  “A Morta ”, que está inserido na obra” Contos do Insólito”, 

de Guy Maupassant. 
 

 
 

No 2º período li a obra “Uma Aventura na Amazónia ”,  da coleção “Uma 
Aventura”, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 
 

 
 

o Os meus “Power Points” 
Não realizei “Power Points” 

o Ficha de leitura 
A minha ficha de leitura, é sobre a obra “Uma Aventura na Amazónia ”, e esta (a 

ficha) vai ser anexada, neste mesmo separador. 

Capa do livro “Contos 
do Insólito”. 

Capa do livro “Uma 
Aventura na 
Amazónia”. 
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o A minha justificação das escolhas feitas 
 

 7º ano 
Escolhi a obra “O Rapaz do Pijama ás Riscas”, pois é um livro que eu gosto 

imenso e que já tinha lido algumas vezes. 
Decidindo assim lê-lo (ao livro) novamente para realizar a ficha de leitura, porém 
não me importo de lê-lo inúmeras, apesar de já saber a história, porque apesar 
de já o ter lido várias vezes continua a comover-me como se estivesse a lê-lo pela 
primeira vez. 
 
 Escolhi também a obra “Juntos ao Luar”, para apresentar oralmente á turma, 
porque li o resumo da contracapa e achei interessantíssimo, não só por a história 
de amor de John e Savanna decorrer na praia, mas também pelo facto de eles 
terem “lutado” para que o namoro resultasse. 
 

 8º ano 
Selecionei a obra “Recados da Mãe”, pelo facto de um familiar meu me ter 

lido um excerto e de eu ter gostado, achei a história interessante pois Clara (irmã 
mais velha de Leonor) sonhava todas as noites com a mãe, dizendo a Leonor que 
a mãe lhe mandava recados, mas era mentira Clara só o fazia para que ela não 
sentisse tanta falta da mãe e para que acreditasse que, embora no céu, a sua 
mãe continuava a gostar dela e que nunca a iria esquecer. 
 Eu gostei muito de ler esta obra, e voltaria sem dúvida a lê-la. 

Selecionei também a obra “A Lua de Joana”, para realizar a ficha de leitura, 
porque li o resumo da contracapa e achei o tema “ As drogas” interessante, 
apesar de não falar muito sobre drogas, dá uma lição de moral, pelo facto de a 
melhor amiga de Joana ter morrido de overdose. 

 

  9º ano 
Escolhi o conto  “A Morta ”, que está inserido na obra” Contos do Insólito”, 

para apresentar oralmente á turma, pois estava a passar uma fase difícil na minha 
vida, tinha perdido um familiar, e nesse caso o título do conto chamou-me à atenção. 

 

Selecionei a obra “Uma Aventura na Amazónia ”,  da coleção “Uma 
Aventura”, para realizar uma ficha de leitura, pois a professora tinha-nos solicitado a 
tarefa de ler-mos uma aventura, e como gosto da coleção “Uma Aventura” decidi ler 
uma obra dessa mesmo coleção, a razão pela qual escolhi a aventura que decorreu 
na Amazónia, foi porque no fim da história as autoras dão a conhecer um pouco 
mais sobre o sitio onde a aventura decorre, e assim fiquei a conhecer mais sobre a 
Amazónia. 
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o Os progressos que fiz 
Senti que progredi, pois as obras lidas no 7º ano não eram difíceis, mas também 

escolhi obras que não tivessem vocábulos difíceis, para que tivesse uma leitura mais 
facilitada. 

No 8º ano, escolhi obras que tivessem um vocabulário mais difícil, para que ficasse 
a conhecer novas palavras. 

No 9º ano, as obras que li, não tinham muitas palavras difíceis, nem novas, pois 
tenho um vocabulário muito complexo (conheço muitas palavras, que para os meus 
colegas podem ser difíceis). 

 


