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Perfil de leitor 

• Eu prefiro livros de aventura, drama e 
romance porque me fazem ficar agarrada e 
não querer parar de ler. São sempre livros 
interessantes e irreverentes e também por 
essa razão são o meu tipo de livros preferidos. 
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Atividades em q eu participei 

• Contrato de Leitura (7º ano) 

• Contrato de Leitura (8º ano) 

 

• Balanço: 

• Acho que a minha participação em ambos os 
Contratos de Leitura foi positiva, mas há 
sempre uns pequenos detalhes que posso 
melhorar. 
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O Livro da minha vida 

• O livro da minha vida é “Cidades de Papel” de 
John Green. É o livro da minha vida porque 
fala sobre a vida, sobre a amizade e o amor, 
por ser uma história muito pouco 
convencional e porque me identifico com as 
personagens. 
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Sugestões de leitura 

• Uma das minhas sugestões de leitura é o livro 
“Quando a Neve Cai” de John Green, Maureen 
Johnson e Lauren Myracle. Sugiro este livro 
porque é diferente e porque é fascinante o 
desenrolar da história. Contém linguagem 
acessível e uma escrita fácil para a minha faixa 
etária. 

7 



8 



Sugestões de Leitura 

• Sugiro, também a leitura de “O Rapaz do 
Pijama ás Riscas” de John Boyne porque nos 
ensina que apesar das diferenças, há valores 
mais importantes que a religião como a 
amizade. 
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Contrato de Leitura 

• No 7º ano escolhi ler no âmbito do Contrato 
de leitura o livro “Harry Potter e a Câmara dos 
Segredos” porque já tinha lido o primeiro livro 
da saga e decidi continuar e porque também 
fui incentivada por parte do meu irmão 

11 



12 



Contrato de Leitura 

• No 8º ano decidi ler “O Recruta” de Robert 
Muchamore porque, mais uma vez, fui 
incentivada pelo meu irmão e porque achei o 
título e a capa enigmáticas. 
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Contrato de Leitura 

• No 2º Período do 8º ano li o livro “Teorema 
Katherine” de John Green pela irreverência da 
história e pelas boas críticas que li. 
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 O Recruta    

de Robert Muchamore 
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Personagens  

• James                                  Personagem Principal 

• Kerry                                    Parceira de recruta 

• Bruce e Kyle                                  Amigos de James 

• Amy                                         Colegas de missão 

• Lauren                                     Irmã de James 

• Ewart                                          Chefe de Missão 
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Resumo 

            James e Lauren perdem a mãe e vão para  

uma casa de acolhimento. 

• James é escolhido, por um agente infiltrado para pertencer  à  
CHERUB. 

• Este começa a Recruta e termina-a após 100 dias de esforço e 
de exercício físico. 

• É escolhido para participar na sua primeira missão. 

• Acaba a missão e por mérito James recebe a t-shirt azul-
escura. 
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Excerto Preferido 

• “James movimentou-se debaixo do edredão e 
apercebeu-se de que estava nu, o que era 
assustador. Sentou-se na cama e olhou pela 
janela: o quarto ficava num lugar alto, com vista 
para a pista de atletismo. Havia miúdos com 
sapatilhas de corrida a fazer alongamentos; 
outros tinham aulas de ténis em campos de terra 
batida, ao lado da casa. Era óbvio que não era um 
lar de acolhimento para crianças e que era de 
longe melhor que a Casa Nebraska.” p.78 
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Crítica 

• Pontos Positivos 

 

 

 

• Pontos negativos 
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Balanço Final 

• Eu acho que as minhas leituras têm evoluído 
muito. 

•  Cada vez leio mais e melhor e, na minha 
opinião, cada vez as minhas escolhas literárias 
amadurecem mais. 
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