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O Meu Perfil de Leitor
Eu, na verdade, não gosto muito de ler, sendo, muitas das vezes, “obrigado” a realizar
as tarefas da escola, as avaliações, etc., portanto, não sou um leitor assíduo.
Quando leio por iniciativa própria, gosto de ler livros de Ação e Aventura, porque são
géneros que se tornam excitantes. Também gosto de ler livros de Suspense, pois fazem-nos ler cada pedacinho emocionante, lendo cada vez mais, e ligamo-nos muito mais à
história. Ficção Científica e Fantasia são dois géneros que, para mim, se tornam muito
importantes na hora da escolher um livro, pois, na verdade, não se trata da vida real,
sendo muito mais fácil imaginar a história.
Embora goste destes géneros de livro, também tenho em atenção se o livro que estou
a escolher, é um livro de fácil leitura, com linguagem que se torne compreensível para a
minha idade, e se possui uma história que se adapta aos jovens como eu.
Em suma, sou um leitor que, embora não goste de ler, quando me agarro a um livro,
vivo a história do mesmo, intensamente.
Abaixo, está um desenho, elaborado por mim, alusivo a um, dos muitos de que gosto,
género de livro.
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Atividades em que Participei
Apenas participei em contratos de leitura, que realizo na escola desde o primeiro ciclo,
e num passatempo criado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que decorreu no sexto
ano (ano letivo 2013/14), com a minha turma, em que conciliei a disciplina de português
e a disciplina de educação visual, em que teríamos de criar um livro, com uma história, e
ilustrá-lo nós mesmos, nunca sabendo que lugar ocupámos.
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O Livro da Minha Vida
Honestamente, não tenho um livro, mas “Uma Aventura nas Férias da Páscoa” fez
parte de um momento importante na minha vida, pois foi o primeiro livro que li depois de
aprender a ler, no primeiro ano.
A meu ver, não é um livro que esteja
direcionado à faixa etária das crianças de
seis anos, pois possui vocábulos mais
complexos, ilustrações mais elaboradas,
uma certa dificuldade de compreensão.
Este livro faz parte da coleção “Uma
Aventura”, e fala sobre um nevão que
ocorreu em Lisboa, tendo efeitos
imprevisíveis. O grupo de amigos (Teresa,
Luísa, Pedro, João e Chico) ajudam-se uns
aos outros, e não contava com movimentos
suspeitos
nem
com
encontros
desagradáveis num moinho de maré em
ruínas...
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Sugestões de Leitura
Eu sugiro…

…“Maze Runner – Correr ou Morrer”,
porque é um livro emocionante, em que o leitor
vive intensamente a história, as emoções das
personagens, e é capaz de se integrar na história.
Este livro conta a história de um grupo de
rapazes que vive na Clareira, onde todos os dias
têm de explorar o Labirinto para descobrirem a
saída e encararem o mundo lá fora, mas o que eles
não sabem é que são o alvo de uma experiência
que decorre, para perceber como é que os
cérebros deles funcionam.

…“Will e Will”, pois trata-se de um livro que retrata os
adolescentes do século XXI, com as suas vivências, conversas
e atitudes.
Este livro conta a história de dois adolescentes que
possuem o mesmo nome, mas que são completamente
diferentes, e apenas o mesmo os une.
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Contrato de Leitura (8.º ano)
As Minhas Escolhas
Nos contratos de leitura do oitavo ano, escolhi…
1.º Período
…“SLATED-Reiniciada”, de Teri Terry, porque
é um livro que possui dois géneros literários que
reúnem diversos aspetos importantes nas minhas
escolhas literárias: a ficção científica e a fantasia.
Este livro retrata uma rapariga que foi
reiniciada (não tem memórias, personalidade nem
conhecimento), que terá de descobrir por que terá
sido reiniciada e toda a verdade.
Este livro é o primeiro volume da mesma
trilogia.
Abaixo, o desenho, realizado por mim,
alusivo a uma situação narrada (quando Kyla
descobre que, antes de ser reiniciada, era Lucy).

2ºPeríodo
… “MAZE RUNNER-Provas de Fogo”, de James
Dashner, pois é o segundo volume da trilogia “Maze
Runner” (que agora possui uma prequela), que se
torna excitante, devido ao facto de ser
completamente diferente daquilo a que estamos
habituados, e porque retrata uma viagem extrema
para descobrir algo.
Esta sequela fala sobre a saída do grupo de
rapazes, da Clareira, que agora são submetidos a
outro teste da CRUEL, em que terão de percorrer a
Terra Queimada para alcançarem a cura do Fulgor,
mas apenas os mais fortes sobreviverão.
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O Meu PowerPoint
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Contrato de Leitura (9.º ano)
A Minha Escolha
No contrato de leitura do nono ano,
tínhamos de escolher e ler um conto de um autor
português ou estrangeiro, e a minha escolha foi “A
Viagem”, de Sophia Mello Breyner.
Escolhi-o, uma vez que a professora de
português levou para a aula livros de contos, e ao
procurar um conto, achei “A Viagem” um conto
interessante e misterioso através da breve leitura
que fiz na aula. Ao fazer uma breve leitura, também
me apercebi de que existia “Suspense” e o final era
deixado em aberto, outras duas razões, a meu ver,
para escolhê-lo.
Este conto faz parte do livro de contos
“Contos Exemplares”, de Sophia de Mello Breyner.
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Obras de Leitura Obrigatória do
9.ºano
No nono ano, tivemos de estudar, obrigatoriamente,
três obras. Estas eram: “A Aia”, de Eça de Queirós; “Auto
da Barca do Inferno”, de Gil Vicente; “Os Lusíadas”, de
Luís Vaz de Camões.
Eu gostei, especialmente, do “Auto da Barca do
Inferno” e assumo que “não foi amor à primeira vista”,
uma vez que já tinha ouvido várias opiniões acerca desta
obra, e estas não foram as melhores. Não gostei, no
princípio, também pelo facto de a obra conter muitos
arcaísmos, ser de difícil compreensão e ser uma obra
muito antiga. Sinceramente, tive várias dificuldades,
sobretudo, ao nível da interpretação. Mas, com o decorrer
do estudo da mesma, apercebi-me de que o texto era
cómico, sendo que superei, a meu ver, as minhas
dificuldades.
Em relação à minha opinião acerca da obra, acho que é
bastante atrevida para a época, dado que cada
personagem, a meu ver, representa a classe social a que
pertence, na perfeição. O uso de objetos enriqueceu a
peça, pois estes representam os pecados cometidos em
vida. Também é interessante o facto de Gil Vicente
“quebrar o gelo” com tipos de cómico, e o facto de nem
todas as personagens irem para o Inferno. Gosto,
principalmente, das situações em que as personagens de
classes sociais mais elevadas, pensam que deviam ir para
o Paraíso, uma vez que pertenciam a estas mesmas
classes. Na minha opinião, o facto de a peça ser feita em
verso rimado, torna-a bastante interessante, dado que se
torna mais melodiosa. Em suma, acho esta peça
excelente, pois a meu ver, permanece atual, é cómica e
representa a sociedade na perfeição.
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Balanço das Obras Lidas
De um modo geral, acho que as minhas escolhas literárias, feitas até ao último livro
que li, foram sempre apropriadas à minha faixa etária. A meu ver, as obras que li, até
hoje, sempre foram evoluindo no grau de dificuldade, ao nível da interpretação e do
vocabulário.
Depois da realização deste portefólio, apercebi-me de que fui evoluindo, quer como
pessoa quer como leitor.
Cresci imenso!
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