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1. O meu perfil de leitor
Os livros que eu prefiro, e que normalmente leio, são
do género romance, drama, ficção, fantasia e aventura.
No caso dos romances e do drama, normalmente
escolho livros baseados em histórias verídicas e
apaixonantes, que me envolvem bastante na leitura,
porque pelo seu caráter mais realista, criam uma
aproximação mais estreita entre mim e as personagens.
Os livros de ficção, fantasia e aventura oferecem-me
uma leitura mais lúdica e descontraída, pelo seu caráter
mais fantasioso.
Gosto bastante de ler e faço-o com frequência nos
meus tempos livres.

2. Atividades em que participei
Fiz leituras, no 8.º ano, pertencentes a contratos de
leitura, nomeadamente: A Abóbada, de Alexandre
Herculano; O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de
Jorge Amado; Novos Contos da Montanha, de Miguel
Torga; O Diário de Anne Frank, de Anne Frank.

3. O livro da minha vida
O livro que mais gostei de ler, até hoje, tem como
título “Prometo falhar”, de Pedro Chagas Freitas.
Este é um livro que fala do amor em todas as suas
vertentes: o amor dos amantes, o amor dos amigos, o
amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, pelo pai, o
amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona,
que descobre e encobre, que fere e cura, que prende e
liberta.
Gostei imenso deste livro, pelo modo como o autor
aborda o tema do amor, pelo seu estilo intimista e por
me fazer sentir profundamente aquilo que diz.

4. Duas sugestões de leitura
Os dois livros que eu sugiro, que não os do contrato
de leitura, são “A culpa é das estrelas”, de John Green,
e “Pai-nosso”, de Clara Ferreira Alves.
Sugiro estas duas leituras porque, no caso de “A
culpa é das estrelas”, é uma história que explora, de
maneira brilhante, a aventura divertida, empolgante
e simultaneamente trágica que é estar-se vivo e
apaixonado.
No caso de “Pai-nosso”, porque, neste livro, se
testemunham os conflitos religiosos, com maior
incidência no Médio Oriente, que assolam o mundo há
mais de vinte anos, e como se cruzaram os projetos
religiosos dos diferentes países. Esta é uma história
que retrata uma realidade com a qual não
contactamos, e que nos sensibiliza, ao tomarmos
consciência da sua existência. A mim, por exemplo,
toca-me particularmente aquilo que está a acontecer,
atualmente, com os refugiados da Síria e o quanto
deve ser difícil saírem do seu país sem saberem o
destino final.

5. Contrato de leitura
5.1 As minhas escolhas no 8.º ano
Para o contrato de leitura do 8.ºano, escolhi o livro
“A menina mais triste do mundo”, de Cathy Glass.
Escolhi este livro por gostar de histórias verídicas e
porque, à medida que o fui lendo, me fui envolvendo
com o drama da personagem principal, uma menina
maltratada pela sua família biológica e que é acolhida
por uma família de acolhimento, que, com todo o seu
amor, consegue transformar a vida daquela criança, a
todos os níveis.
Com este livro, podemos “viajar” pelo lado negro da
infância, o qual se transforma em felicidade e nos
deixa, quanto a mim, uma forte mensagem de
esperança.

5.2 O meu PowerPoint

5.3 Ficha de leitura do 2.º período
Nesta ficha de leitura, qe foi realizada numa aula
de avaliação, falei do livro “Se eu ficar”, de Gayle
Forman.
Escolhi este livro, por retratar uma situação que
envolve o mistério da vida, (ou da morte), quando a
personagem principal entra em coma e se vê a si
própria na cama de um hospital, acompanhando, em
simultâneo, os pensamentos e as ações dos que a rodeiam
e enfrentando o dilema de lutar pela vida ou desistir
dela.
É uma história, quanto a mim, com uma grande
carga emocional.

5.4 A minha escolha no 9.º ano
Para o contrato de leitura do 9.º ano, escolhi o
conto “Singularidades de uma rapariga loira”, de
Eça de Queiroz.
Escolhi este conto porque achei o nome
sugestivo e também porque quis ler algo menos
atual. Sendo este um conto do séc. XIX, e de um dos
maiores escritores portugueses, achei que seria
interessante.
Ao ler o conto, senti alguns obstáculos à leitura,
devido a algum vocabulário da época, no entanto,
foi uma leitura que gostei de fazer, pois o conto
mostra essencialmente os valores da sociedade nos
finais do séc. XIX, através das personagens Macário
e Luísa. Estes são a antítese entre a honestidade, a
honra e a retidão (Macário), e a falsidade, a
desonestidade e a falta de valores nobres (Luísa).

6. Obras de leitura obrigatória do 9.º ano
As obras de leitura obrigatória para este ano foram:
“A Aia”, de Eça de Queiroz; “Felicidade Clandestina”, de
Clarice Lispector; O Auto da Barca do Inferno, de Gil
Vicente e Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões (leitura
parcial até à data deste trabalho).

6.1 A minha obra preferida
Das obras de leitura obrigatória deste ano, a de que
mais gostei foi o Auto da Barca do Inferno.
Penso que Gil Vicente foi muito criativo, e sobretudo
inteligente, ao criar esta peça de teatro, pois soube
criticar a sociedade da sua época sem atacar
diretamente alguém em particular. Para além disso, fêlo através do cómico, provocando o riso no público,
usando a máxima “ridendo castigat mores”.
Esta foi, para mim, uma leitura completamente
diferente das outras, que se complementou com a ida ao
teatro, fazendo-me gostar ainda mais da obra.
Na leitura, gostei essencialmente das passagens
cómicas e do percurso cénico das personagens, ou seja,
todo o “vaivém” das personagens, do Diabo para o Anjo
e do Anjo para o Diabo.

6.2 Principais dificuldades na sua leitura e compreensão
As principais dificuldades que encontrei na leitura
do Auto da Barca do Inferno foram a linguagem e
algum vocabulário.
A nível da linguagem, o obstáculo esteve na
descodificação de algumas expressões relacionadas com
a época e com as profissões ou o estatuto das
personagens. É o caso da expressão “Ó amador de
perdiz”, proferida pelo Diabo, no seu diálogo com o
Corregedor, referindo-se a um suborno frequente na
época. Tendo ainda como exemplo estas personagens, o
Corregedor e o Procurador utilizam uma linguagem
relacionada com a sua profissão (a Justiça), e por isso,
muitas palavras surgem em latim: “Não é de regulae
juris”, entre muitas outras.
No vocabulário, verifica-se a presença de muitos
arcaísmos, como por exemplo, “som”, “assi” ou “pera”,
cuja grafia atual é, respetivamente, “sou”, “assim” e
“para”, o que torna também a leitura um pouco mais
difícil.

7. Balanço das leituras feitas
As leituras que fiz ensinaram-me a ter um maior
conhecimento acerca de diversos temas que, para
mim,
eram
de
algum
modo
desconhecidos,
nomeadamente, o tema das guerras religiosas. Outros
temas tornaram-se mais fáceis de entender, como a
temática do amor, por exemplo, ou valores como a
aceitação dos outros com as suas diferenças, ajudandoos a construir uma nova vida.
Penso ainda que a leitura de um livro é sempre
enriquecedora, pois acrescenta sempre algo ao nosso
conhecimento ou às nossas experiências, ampliando,
assim, os nossos horizontes.

