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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Como leitora, gosto bastante de livros policiais porque aprecio 

muito a criatividade que estes livros possuem. Nos policiais, 

geralmente, aqueles que eu leio também contêm um pouco de 

“suspense” e mistério, porque o leitor não consegue adivinhar 

como será o final, devido à existência de muitas reviravoltas. 

Este é também um dos aspetos que aprecio nos policiais.  

Outro estilo de que também gosto são os romances. Tal como 

nos policiais, os romances têm muita criatividade e 

“suspense”, o que os torna mais apelativos para mim. 

Gosto também de ler livros de história, essencialmente da 

Segunda Guerra Mundial. Não sei porquê, mas sinto um 

magnetismo entre mim e as histórias dos judeus que viveram 

num inferno chamado campos de concentração e guetos 

judaicos. Também acho importante saber bem os erros 

cometidos no passado, para aprender e não os cometer. 

novamente. 
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3. 

 

 

 

 

Durante o meu tempo de leitora, apenas participei em duas 

atividades relativas à leitura e à escrita. A minha primeira 

atividade foi realizada no quinto ano e consistiu no seguinte: 

quem mais livros lesse na minha escola, recebia qualquer livro 

que quisesse oferecido pela biblioteca. Eu li muitos livros, 

nessa altura, mas não cheguei a ganhar.  

A segunda atividade em que participei foi durante o 5.º ano e 

6.º ano. A professora de Português, na altura, propôs a 

realização de um portefólio de leitura, mas diferente deste, que 

estou a realizar agora. O que precisávamos de fazer era: ler 

qualquer livro durante duas semanas e, ao fim dessas 

semanas, escrever um resumo e apresentar a razão pela qual 

tínhamos escolhido aquele livro, se gostámos de lê-lo e porquê 

e se recomendávamos a leitura do mesmo. O portefólio que 

realizei teve um peso na nota, tal como este. 
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4. 

 

 

O livro da minha vida é “Um Crime no Expresso do Oriente”, 

de Agatha Christie. Foi publicado, pela primeira vez, no dia 1 

de janeiro de 1934. Eu considero-o o livro da minha vida, 

porque despertou o meu gosto por policiais, pois desde então, 

comecei a ler muitos policiais. Estão recheados de mistério, e 

a história dá muitas reviravoltas antes de se  concluir. É por 

isso que gosto muito dos livros de Agatha Christie, pois nunca 

descobrimos, enquanto estamos a ler, o que vai acontecer no 

fim. E quando chegamos ao fim, temos uma enorme surpresa 

e pensamos “Como é que não pensei nisto antes? “. 

 Quando o li, penso que tinha 9 anos, e antes, só lia livros 

infantis com assuntos pouco sérios, mas desde então, 

comecei a interessar-me por livros mais “adultos”, o que me 

ajudou a ganhar maturidade. 

No entanto, não quero pensar que apenas um livro 

transformou a minha vida em algo diferente. Há outros livros 

que mudaram a minha vida e me transformaram no que sou. 

Entre eles, está “ A rapariga que roubava livros”. Foi este o 

primeiro livro que li sobre a Segunda Guerra Mundial e, desde 

então, ainda não me cansei de ler histórias sobre esta. tempo 

sombrio.  
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha primeira sugestão de leitura é “Viver depois de ti”, da autora Jojo 

Moyes. É uma história de amizade e amor. Na verdade, é muito mais 

complexa do que parece. 

Era uma vez uma rapariga chamada Lou que estava a viver 

miseravelmente. Quer dizer, não estava a viver, estava a sobreviver. 

Saltava de emprego em emprego e esquecia-se de desfrutar da vida. Até 

que conheceu Will. Lou foi contratada para cuidar de uma vítima de um 

acidente rodoviário que ficara paralisada do pescoço para baixo e fora, 

outrora, um homem aventureiro e vivera a sua vida ao máximo. Mas desde 

o seu acidente de carro, perdera o seu espírito e desejava suicidar-se. Lou 

encontrava-se, todos os dias, numa posição díficil pois ela sempre fora uma 

pessoa alegre e positiva. Com o passar do tempo, Lou foi-se apercebendo 

de como não desfrutava, como devia ser, a vida, com o exemplo que via 

todos os dias. A história acaba quando Will vai para a clínica dos Dignitas, 

e Lou fica por sua conta. 

Eu sugiro este livro por várias razões. Uma delas é por ser um livro muito 

inspirador, sendo a “lição” viver cada momento da tua vida. Outra razão é 

por ser muito parecido com a realidade, ou seja, este livro não tem um final 

feliz como todos os outros têm. A rapariga não fica com o rapaz e não vivem 

felizes para sempre. Acredito que tem outro tipo de felicidade, pois Lou 

ficou a saber que tinha de desfrutar mais a vida. 

Depois deste livro, a autora escreveu o seu seguimento: “Viver sem ti”. Esta 

história já foi adaptada para cinema.  
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A minha segunda sugestão de leitura é o livro “After 1”. É o primeiro 

da coleção de cinco livros da autora Anna Todd.  

Este livro conta a história de uma rapariga chamada Tessa, que 

consegue entrar na Universidade de Washigton e estudar Literatura 

Inglesa. É uma rapariga “certinha” e muito organizada. Quando chega 

ao dormitório, com a sua mãe e o seu namorado, Noah encontra a sua 

colega de quarto e dois dos seus amigos, mas apenas um capta a 

atenção dela. Mais tarde, fica a saber que se chama Hardin. Ela sente 

uma estranha atração por este rapaz desequilibrado. Mais tarde, fica 

a saber o quão mau ele é, para ela, e então, percebe que ele não sente 

o mesmo por ela. Com o passar do tempo, podemos “observar” a vida 

dela a desmoronar-se e a mudar: ela terminou com o seu namorado e 

começou uma grande discussão com a sua mãe, mas tudo isto 

aconteceu, devido à sua estranha atração pelo rapaz maldisposto. 

Eles acabaram por começar a namorar, mas como eram duas pessoas 

bastante diferentes, tinham muitos altos e baixos, portanto, durante 

meses, acabavam e voltavam a ficar juntos várias vezes sem conta. 

Até que ela descobriu que ele fizera uma aposta para lhe tirar a 

virgindade, e é aí que termina o livro. Mas a história continua no 

segundo livro. 

Eu gostei deste livro, porque fala de uma história de amor entre duas 

pessoas muito diferentes, mas que acabam por se entender pois 

realmente se importam muito um com o outro. Consegui perceber que 

esta história foi escrita com muita paixão e um toque de “suspense”, 

mas contém muito romance. 
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6.1. 

 

 “Harry Potter e a Pedra Filosofal”: eu já tinha lido inúmeras vezes este livro, 

mas a cada vez que o lia, gostava mais. Então, decidi apresentá-lo na aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 7.ºano 
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 “Chocolate à chuva”: escolhi este livro pois já tinha ouvido falar muito nele e 

já me tinha sido recomendado inúmeras vezes. Como é bastante interessante 

e apelativo, decidi apresentá-lo na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 8.ºano 

 

 “Viver Depois de Ti”: após ter visto o filme relacionado com este livro, fiquei 

bastante interessada na história. Decidi ler o livro e, como gostei muito, 

escolhi-o para apresentar na aula. 
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6.3. 9.ºano 

 

 “Casa do Mar” (Histórias da Terra e do Mar), 

de Sophia de M. B. Andresen: antes de o ler, 

escolhi este conto porque já conhecia a Autora 

e gostava muito dos livros dela, mas depois de 

o ler, gostei mais do Conto, pois era uma 

descrição muito bem-feita, e era a primeira vez 

que lia um conto daquele género. 

 

 

 

 

7.1.  

7.2. 

 

A minha obra preferida que lemos em aula foi o Auto da Barca 

do Inferno, de Gil Vicente. É uma obra de leitura um pouco 

difícil, mas o conteúdo é muito divertido e mostra-nos alguns 

pecados que antigamente, e ainda hoje, se cometem. 

Eu gostei desta obra, porque apresenta um assunto diferente 

daqueles que eu normalmente leio, o que a torna muito 

apelativa, mas também ensina lições importantes. No entanto, 

penso que comecei a gostar mais desta obra após termos feito 

a visita de estudo, pois fez-me interpretar a obra de outra 

forma. Aprecio mais esta obra do que as outras porque, tal 

como mostra o mal, mostra também o bem, como é o exemplo 

do Parvo, que não cometeu nenhum pecado e foi para o 

Paraíso. 

 

As principais dificuldades na sua leitura foram os 

arcaísmos e as expressões usadas naquele tempo. Como 

já não são usados, foi mais difícil compreender o texto, no 

entanto, com a ajuda das breves informações que se 

localizam ao lado do texto, a leitura foi facilitada. 
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8. Balanço das leituras efetuadas do 7.º ao 9.º ano 

 

 

 

 

 

Todos os livros que li, neste período de tempo (entre o 7.º ao 9.º ano), foram 

adequados à minha idade e, de certo modo, abrangem algumas problemáticas 

do mundo passado e atual. A minha evolução na leitura é bastante positiva, 

porque os assuntos que os livros que leio, neste momento, abordam são mais 

adultos, por assim dizer, do que aqueles que eu lia no 7.º ano. Também a minha 

leitura foi gradualmente acompanhada por uma pesquisa, ou seja, após a leitura 

de um livro, vou sempre pesquisar qualquer coisa sobre o livro, como por 

exemplo, uma entrevista com o/a autor/a ou se existe um filme. O tipo de livro 

que lia também mudou, pois comecei a ler mais romances, enquanto antes, lia 

muitos livros de mistério e “suspense”, com um toque infantil, como a coleção 

“Uma Aventura”.  

Entretanto, já li livros como “Orgulho e Preconceito”, portanto, sei que evoluí. 

Sinto que houve uma mudança dos livros que lia e leio atualmente, pois fazem 

mais sentido para a minha faixa etária e ajudam-me a amadurecer, o que é 

essencial para o futuro. Portanto, acho a minha evolução na leitura bastante 

positiva. 


