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Apresentação das atividades
No dia 31 de maio de 2021, a convite da professora Teresa Monteiro, Vitória de Sousa,
autora das secções “100 palavras para falar de livros” e “101 palavras para falar de
livros”, da revista Palavras e da Palavras-revista em linha, participou no Projeto Ler
Consigo, lendo por videoconferência para os alunos do 5.º ano, Turma B, e do 6.º ano,
turma B, do CED Nuno Álvares Pereira da casa Pia de Lisboa.
(i)

Turma B, 5.º Ano

Vitória de Sousa escolheu para ler A Ilha, de João Gomes de Abreu e Yara Kono,
publicado em 2012, pela editora Planeta Tangerina.
É a história de uma ilha cujos habitantes fizeram uma ponte para chegar ao continente.
Contudo, tal feito teve grandes custos para os ilhéus. É uma fábula que nos dá que
pensar.
Os alunos colocaram perguntas que foram além da própria história: "Os ilhéus tinham
comemorações?" "Como arranjavam as roupas novas para festejarem?".
Agradeceram, lendo também excertos do poema " As portas", de Álvaro Magalhães.
A Vitoria leu e ouviu ler os meninos a quem leu.

(ii)

Turma B, 6.º Ano

Aos alunos do 6.º ano a Vitória de Sousa leu e falou do livro O tubarão na banheira, de
David Machado, com ilustrações de Paulo Galindro, referindo as quatro edições que
foram publicadas entre 2009 e 2010 e explicando o que tal significa.
O livro, publicado pela Editorial Presença, foi premiado pela Sociedade Portuguesa de
Autores e as ilustrações foram distinguidas pelo júri do Prémio Nacional de Ilustração. A
edição lida foi a última, de 2010.
É uma obra que valoriza a amizade e coloca nos olhos do leitor um grande sorriso pelo
resultado inesperado e pela fantasia que transporta.
Depois da leitura, os alunos colocaram questões sobre o livro e sobre a leitora.
No final, todos agradeceram.
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