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2.  O meu Perfil de Leitora 

 
Considero-me uma leitora assídua e de mente aberta a novas aventuras 
no âmbito da literatura. 
Abordo cada livro como se fosse um mundo paralelo ao meu, e sempre 
que leio, viajo para outra realidade, para, assim, enriquecer a minha 
imaginação.  
Ao ler, descubro novas formas de ver o mundo à minha volta e amplas 
opiniões acerca de diversos assuntos, que me ajudam a estruturar as 
minhas ideias e opiniões. 
Tento sempre ler um pouco de tudo, para desenvolver o meu 
conhecimento e pensamento. 
No entanto, tenho géneros que são “a minha praia” ao nível da leitura, 
como por exemplo: 

 
 adoro livros de romance e poesia. As suas páginas transpiram 

suavidade, delicadeza e mistério, fazendo-nos percorrer os 
diversos sentimentos do ser humano. 
 

 para além disto, aprecio livros de Fantasia, Aventura e Ficção 
Científica. Adoro viajar por páginas cheias de imaginação, 
“mergulhando” nas diversas realidades apresentadas. 
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3. Atividades em que Participei 
 
Desde pequena que sempre gostei de pôr à prova a minha imaginação e 
as minhas capacidades na área da leitura. 
Ao longo do meu percurso escolar, tenho participado em vários 
projetos, no âmbito da disciplina de português. 
No 1.º Ciclo, em todos os anos, participei no concurso de Leitura, 
organizado pela biblioteca da minha antiga escola – Escola BI Elias 
Garcia. Frequentei esta escola desde os meus 6 até aos 12 anos, e esta 
proporcionou-me várias atividades para melhorar não só a minha leitura, 
como também a minha escrita, através de várias modalidades: 

 
  contratos de leitura 
  resumo de livros  
  projeto “ESKRITICA” 
 ilustração de narrativas  
 resposta a questionários sobre o livro do mês 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

“A leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar.” 

                                                                                     José Saramago 
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4. O livro da Minha Vida  

 
O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry,   

é, para já, o meu livro preferido, já que constitui uma permanente lição 

de vida na qual me vou inspirando enquanto pessoa, tentando que os 

valores nele espelhados sejam também o reflexo das minhas atitudes e 

comportamentos no dia a dia. O valor da amizade é, para mim, um dos 

mais importantes, num mundo feito de aparências e de futilidade, onde 

o tempo para estar com os outros é escasso. Precisamos de magia, de 

pessoas que nos cativem, porque o “essencial é invisível aos olhos”. O 

verdadeiro valor das coisas ou das pessoas não pode ser visto com uma 

visão superficial; para conhecer o que é essencial, é preciso ver com o 

coração. Para além disto, o importante na vida é também o tempo que 

dedicamos aos outros: “foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez 

tão importante”. São fundamentalmente estes valores, de que me 

apropriei, que me fazem gostar tanto desta obra, e também o facto de, 

ao crescer, querer “cultivar” a criança ainda inocente que há em mim. 
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5.  Sugestões de Leitura 
 

O Filho de Noé, de Eric-Emmanuel Schmitt 

O filho de Noé é uma narrativa feita na 1ª 
pessoa, sendo que o narrador é também a 
personagem principal (narrador participante). 
A narrativa é feita, quase na íntegra, através 
dos olhos e pensamentos de um jovem 
narrador. No entanto, no último capítulo, há 
também um narrador adulto (que corresponde 
à mesma personagem, que se tornou adulta). A 
história é passada no auge da 2ª Guerra 
Mundial, quando as rusgas nas casas das 
pessoas se tornaram habituais. Joseph, um 
rapaz judeu de 7 anos, ingénuo e curioso, é 
entregue, pelos pais, a uma família de nobres para assegurar a sua 
sobrevivência, mas estes começam a ser investigados e, para proteção 
do pequeno Joseph, que ainda não sabia ao certo quem era, entregaram-
-no a um sacerdote, o Padre Pons. 

Este homem da igreja, bondoso, levou-o para um orfanato, na Villa 
Jaune, frequentado por crianças cristãs e às quais se juntavam crianças 
judias, que eram instruídas, para sua própria segurança, a ocultar a sua 
origem, história, nome, religião e sentimentos. Contudo, o Padre Pons 
sempre se empenhou em manter viva a religião judaica em Joseph, de 
modo a não perder a sua identidade.  

Joseph ia à catequese e aprendia a ser um cristão de dia e, à noite, ia 
com o Padre Pons e outros judeus para uma sinagoga secreta, onde lhes 
ensinava a Torá, a Mishmá, os textos dos rabinos e os objetos de culto.  

O Padre Pons fazia coleção de objetos relacionados com as diversas 
“raças”, já que existia a probabilidade de “extinção”, devido à guerra, e 
também para nunca se esquecerem de que estas existiram, o Padre 
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Pons, tal como Noé, tornou-se num “coleccionador” que iria salvar a 
humanidade, cumprindo com o dever de memória que todos temos de 
ter relativamente à nossa História (neste caso, a história dos judeus, 
ajudando os jovens a esconderem-se até ser proclamada a paz e a 
liberdade). Quando os jovens puderam sair daquela sinagoga, voltaram a 
encontrar as suas famílias, e Joseph reencontrou os seus pais. 

Mais tarde, Joseph diz aos seus pais que quer converter-se ao 
cristianismo. Estes, ao ouvirem isso, ficaram surpreendidos. O Padre 
Pons explicou a Joseph que ele era o futuro da sua “raça”, tal como 
Noé fez ao salvar os seres vivos. 

A história acaba quando Joseph já é adulto e vê dois grupos de jovens, 
uns judeus e outros palestinos, à pedrada uns aos outros. Joseph dirige-
se a eles, gritando para pararem, e estes fogem em direções opostas. 
Joseph encontra objetos perdidos destas crianças e apanha um kipá e 
um lenço palestino e diz: “Estou a começar uma nova coleção” . 

Aconselho, vivamente, a leitura deste livro porque o Autor, em cada 
página, consegue transmitir-nos claramente as sensações que o pequeno 
Joseph vivenciava. Para além disto, sensibilizou-me a forma como o 
narrador utiliza as palavras, de forma minuciosa para suavizar e tornar 
mais suportável a energia negativa ao redor deste tema: o Holocausto 

 

Mil Vezes Adeus, de John Green 

John Green é o meu autor preferido no que 
toca a romances de autoria inglesa. Já li todos 
os seus livros, e aquele que vou sugerir foi, 
provavelmente, o que mais me surpreendeu 
pelo aspeto positivo. 

O romance desenrola-se em torno da 
personagem Aza, uma rapariga do liceu, pouco 
sociável, que se debate, desde pequena, com 
as suas batalhas interiores, partilhando 
connosco, ao longo da história, as suas 
angústias e a suas doenças. 
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Aza, uma jovem de dezasseis anos, e sua melhor amiga, Daisy, através de 
uma conversa de refeitório, descobrem o caso do desaparecimento do 
bilionário Russel Pickett, pai de Davis, um ex-colega e vizinho de Aza de 
quem esta tinha perdido o contacto. Aza e Daisy usaram isso como 
pretexto para se aproximarem do rapaz, na busca de pistas para 
encontrarem o pai de Davis, para conseguirem uma recompensa. 

Davis e seu irmão Noah não tinham mãe, e o pai tinha-os abandonado 
numa mansão repleta de empregados, para aí fazerem as mais simples 
tarefas. 

O que é uma missão simples acaba por se tornar num romance entre Aza 
e Davis, mas esta não consegue aguentar um compromisso. A sua 
fixação por micróbios, que são transmissíveis pelo simples toque, e o seu 
subconsciente sempre a ocupar-lhe a cabeça tornam-na uma pessoa 
insegura, mas Davis compreende-a e dá-lhe o seu espaço. 

Recomendo a leitura desta obra, pois é um livro que nos faz refletir 
sobre o amor, a resiliência e o poder da amizade, e também põe em cena 
a história de uma rapariga com uma doença mental que a impede de 
aproveitar o que há de bom na vida, o que nos faz perceber a sorte que 
temos em ter uma vida aparentemente “normal”, privilegiada e, 
sobretudo, nos faz relativizar os nossos pequenos problemas do dia a 
dia.  

 

“Qualquer pessoa pode olhar para ti. É bastante raro encontrar alguém 
que veja o mesmo que tu.” 

John Green 
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6. Contratos de Leitura 
6.1. 7.º Ano 

No 7.º ano, para a avaliação da expressão oral, escolhi um dos livros de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, O cavaleiro da Dinamarca.  

Esta escolha, sendo uma obra do Plano 
Nacional de Leitura, deveu-se ao facto de 
adorar ler livros desta autora, que com um 
simples livro consegue transmitir-nos 
diversas histórias encantadoras. 

Esta obra relata a história de um cavaleiro 
que vivia com a sua família numa floresta 
da Dinamarca.  

Numa noite de Natal, durante a ceia, 
quando todos estavam juntos à volta da lareira, a comer, a conviver e a 
contar histórias, avisou os familiares de que iria partir em peregrinação 
à Terra Santa, para discursar na gruta onde Jesus tinha nascido, e que, 
dessa noite a um ano, não estaria com eles, mas que estaria com eles 
dentro de dois anos. Na Primavera seguinte, partiu e chegou muito 
antes do Natal às costas da Palestina, onde visitou todos os locais 
sagrados relacionados com a vida de Jesus. Já de regresso à Dinamarca, 
uma tempestade violentíssima quase destruiu o barco em que viajava e 
obrigou-o a ficar em Itália, onde pôde descobrir várias cidades italianas 
e onde fez diversos amigos, como o Mercador de Veneza, que lhe 
contou a bela história de amor de Vanina e Guidobaldo, de Giotto, de 
Dante e de Pêro Dias. Após inúmeras aventuras, conseguiu chegar à 
floresta em que vivia, mas uma tempestade quase lhe provocou a morte. 
Quando ia pela floresta, o cavaleiro pensou seguir o rio até à sua casa, 
mas não o encontrou. Então, foi-se desviando cada vez mais para Norte, 
até que lá, ao longe, viu uma luz que se destacava pela sua intensidade. 
Esta era a luz de sua casa. Finalmente, o cavaleiro resolveu ir atrás da 
luz, encontrando o seu lar. 
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6.2. 8.º Ano 

No 8.º ano, o livro que decidi apresentar à minha turma intitula-se 

 A Abóbada, de Alexandre Herculano.  

Escolhi este livro, pelo facto de o Autor 
transformar um acontecimento “aborrecido” da 
história de Portugal num romance elaborado da 
construção de uma abóbada. Esta obra engloba 
todo o mistério em volta da construção da 
Abóbada.  

O arquiteto do mosteiro chamava-se Afonso 
Domingues, mas devido à sua quase cegueira e 
idade avançada, foi afastado da obra. A 
conclusão do mosteiro passou, então, para as mãos de um 
irlandês, o mestre Ouguet.    

 Um dia, D. João I foi visitar o mosteiro para assistir ao “Auto de 
Celebração dos Reis”. Vinha desejoso de visitar a Casa do Capítulo do 
Mosteiro que mestre Ouguet tinha recentemente concluído, seguindo o 
traçado dos projetos de Afonso Domingues, à exceção da abóbada que 
cobria o Capítulo. No entender do mestre irlandês, seria impossível 
concretizar a abóbada imaginada por Afonso Domingues, por esta ser 
muito achatada, e sem consultar o mestre português, decidiu concluí-la 
de outra forma.  
O irlandês Ouguet estava no Capítulo, gabando-se da sua supremacia 
sobre o mestre português, quando reparou nas fendas que se abriam na 
abóbada e que ameaçavam a sua queda. Em pânico, acusou o mestre  
Afonso Domingues de lhe ter enfeitiçado o trabalho. Ouguet desmaiou 
ao mesmo tempo que um estrondo anunciava a desaba da abóbada da 
Casa do Capítulo.   
El- Rei D. João I nomeou novamente Afonso Domingues, pondo o 
irlandês sob as suas ordens. A construção da abóbada foi, então, 
retomada, seguindo o seu traçado primitivo.  
 
Afonso Domingues prometeu a Cristo que ficaria sentado na pedra, 
sem comer nem beber, durante três dias, como prova de que a abóbada 
não cairia. Ao fim do terceiro dia, El-Rei recebeu a triste notícia de que 
o grande arquiteto português estava morto, mas a abóbada, como 
garantira, não tinha caído. 
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6.2.1. O meu “PowerPoint” 
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6.3. 9.º Ano 
 

Para o contrato de leitura do 1º Período do 9.ºano, a Professora propôs 
um conto à nossa escolha. 

Eu escolhi o conto “O Retrato de Mónica”, retirado de Contos 
Exemplares, de Sophia De Mello Breyner Andresen.  

Sophia, neste conto, dá-nos a conhecer uma 
mulher chamada Mónica. Esta é uma mulher 
multifacetada, profissionalmente ativa, 
dinâmica, saudável e com uma grande 
capacidade de trabalho. Basicamente, é a 
mulher perfeita. 

Contudo, para Mónica conquistar todo este 
sucesso, teve de renunciar a três coisas: à 
poesia, ao amor e à santidade. 

A poesia é oferecida a cada pessoa uma vez na vida, e quem a nega, 
nunca irá recuperá-la. O amor é raramente oferecido, e quem o nega, 
algumas vezes corre o risco de nunca mais o encontrar. Quanto à 
santidade, é oferecida a cada pessoa, todos os dias, e quem a ela 
renuncia, terá de a negar todos os dias. 

Isto obriga Mónica a ter uma disciplina severa.  

Neste conto, a autora critica a sociedade atual, a sociedade do ser e do 
parecer, em que o ser perde cada vez mais importância relativamente ao 
parecer. 

Escolhi este conto, porque o título me pareceu cativante e as suas 
ilustrações alusivas à leitura despertaram em mim alguma curiosidade, e 
sobretudo, por ser um livro da autora Sophia de Mello Breyner 
Andresen, o que, como já referi, é sempre interessante e enriquecedor. 
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7. Obras Obrigatórias do 9.º Ano 
7.1. Opinião Sobre a Minha Obra Preferida 

 

As obras obrigatórias (até agora estudadas) para este ano foram: “A 
Aia”, de Eça de Queirós, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector e 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 

De todas estas obras, a minha preferida foi o Auto da Barca do 
Inferno, de Gil Vicente. 

Gil Vicente, o “pai” do teatro português, no século XVI, escreveu o 
famoso texto dramático Auto da Barca do Inferno. 

Esta é a minha obra preferida, pelo simples facto de Gil Vicente, através 
do cómico e do teatro, conseguir denunciar alguns comportamentos 
negativos e as injustiças da sociedade em que vivia. Para além disto, a 
sua atualidade agradou-me particularmente, dado que os vícios e maus 
costumes da época ainda hoje são praticados na nossa sociedade. Desde 
logo, a leitura desta obra, de acordo com o grande propósito do autor-   
“ridendo castigat mores”-, continua a divertir-nos, educando-nos, 
reafirmando, ainda hoje, as suas virtudes pedagógicas, já que nos faz 
refletir sobre os comportamentos e atitudes da nossa sociedade. 

O gosto por esta obra aumentou, quando a escola me proporcionou uma 
ida ao teatro, onde pude confrontar a minha leitura e interpretação do 
texto dramático com o texto teatral, permitindo-me um melhor 
entendimento da obra. 

Assim, a meu ver, esta obra ensina-nos a ter 
consciência dos atos praticados em vida, pois 
permite uma análise dos comportamentos e a 
consequente distinção entre o bem e o mal. 
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7.2. Principais Dificuldades na sua Leitura e 
Compreensão 
 

Confesso que, ao princípio, estava um pouco “de pé atrás” com esta 
obra, mas ao longo da leitura, comecei a gostar e a ver que até era 
interessante e sobretudo divertida. 

Para conseguir compreendê-la, tive de ultrapassar várias dificuldades, 
principalmente no âmbito da linguagem utilizada, pois esta obra foi 
escrita no século XVI, recorrendo naturalmente a um Português 
arcaico, por vezes de difícil interpretação.  

Contudo, com a ajuda da matéria sobre os processos fonológicos, fui 
compreendendo melhor a origem das palavras derivadas do latim e, 
assim, consegui descodificar cada vez melhor o texto original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 “À barca, à barca, oulá!, / que temos gentil maré!” 

Gil Vicente 
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8. Balanço das Leituras Feitas 
 

Todos estes livros que fui lendo ao longo destes três anos, uns por 
prazer e outros por obrigação escolar, desenvolveram em mim hábitos de 
leitura, tornando-me cada vez mais competente do ponto de vista da 
literacia, ao mesmo tempo que promoveram o meu gosto pela leitura e 
escrita. 

Através da leitura, aumentei o meu entendimento e os meus 
conhecimentos em assuntos diversos, desenvolvendo a minha 
competência ao nível da compreensão e maior fluidez na conversa sobre 
determinados temas. 

Através das minhas leituras, tive a possibilidade de ter contacto com 
culturas diferentes, através de autores estrangeiros, compreendendo 
melhor outras realidades e os modos de vida de outras gentes e países. 
Consequentemente, lido, agora, melhor com as diferenças, tendo-me 
tornado uma pessoa melhor e mais tolerante. Para além disto, ao ler, 
desenvolvi uma certa capacidade reflexiva, ou seja, consigo formular as 
minhas próprias ideias.  A leitura permitiu-me ainda falar e escrever 
melhor, pois quem lê muito pensa melhor e mais rapidamente, logo ganha 
mais agilidade na leitura e na escrita, recorrendo a um vocabulário mais 
preciso e diversificado. Em suma, a leitura, ao longo destes anos, 
transformou-me, despertou-me e desafiou-me para a descoberta de 
novas realidades. 

 

 

 

 

 

 

                   “Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar.” 

                                                                                  Fernando Pessoa 


