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Eu gosto de todo o tipo de livros, mas tenho 

preferências como toda a gente. 

Especificamente eu prefiro os livros de 

aventura, ficção científica e histórias 

fantásticas: 

  - porque a maioria dos livros são 

de aventura e, normalmente, esses livros 

são os que têm uma história mais 

emocionante; 

 - eu 

gosto de ler livros  que não tenham nada a 

ver com a realidade porque fazem com que 

a minha imaginação trabalhe e também 

porque eu sempre gostei de coisas um 

pouco surreais. 
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Não participei em nenhum concurso em 

especial, mas irei participar este ano. 

Até hoje só participei em contratos de leitura, 

ou seja, só apresentei livros que eu li a toda a 

minha turma, não só este ano, como em anos 

anteriores. 

Penso que os meus contratos de leitura foram 

bem sucedidos, porque consegui transmitir 

bem a história de cada livro. 
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Os livros que eu aconselho são: 

“A Rapariga Rebelde é uma heroína”, de 

Enid Blyton - porque este livro mostra-nos 

que nunca devemos acusar alguém quando 

não temos provas. 

                                               

”Harry Potter e a Pedra Filosofal” de J.K Rowling- 

porque, apesar deste livro ser bastante descritivo tem 

também uma história emocionante repleta de magia e 

coisas que não existem no nosso mundo. Tais como: 

um cão de três cabeças, dragões, gigantes e carros que 

voam. 

Curiosidade: Este livro já se transformou num filme 

tendo a sua saga.                   
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Neste segundo periodo eu escolhi a obra: “BFF 

O Clube de Talentos” porque o início desta 

história é ligeiramente igual à minha no início 

deste ano.  

                      

 

 

Agora nas páginas que se seguem eu irei 

apresentar o powerpoint que fiz na 

apresentação do livro que escolhi para o 

segundo periodo. 
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Nestas duas páginas irei apresentar uma ficha 

de leitura que eu fiz no primeiro período deste 

ano falando sobre a obra “Fairy Oak-O Segredo 

das Gémeas”, de Elisabetta Gnone. 
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Nesta ficha tive alguns erros ortográficos, 

como toda gente, mas transmiti o que eu 

pretendia. 
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Eu já li todo o tipo de livros dos mais pequenos 

aos maiores, dos infantis aos juvenis. 

Mas cada um transmitiu-me uma ideia 

diferente. 

Agora estou a tentar evoluir para outro 

patamar, e comecei a ler obras mais 

complexas. 

Penso que o último livro que li, já um pouco 

mais complexo ao que estou habituada. Esse 

livro foi: “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, de 

J.K. Rowling. 

                


