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Exemplos do Caderno de Leitura da 6a. série 

n.o1 
Eu estou lendo Zebra Forest de Adina Rishe Gewirtz.  Eu li as páginas 73 a 100. Um 
personagem interessante para mim é Rew, o caçula da família. Eu acho que ele é interessante 
porque quando ele descobre que o homem que invadiu sua casa era seu pai, ele ainda estava 
com raiva e queria que ele voltasse para a cadeia. Rew não gosta de ter o pai em casa, 
enquanto os outros membros da família não se importam em tê-lo por perto. Rew tenta 
ameaçar e incomodar seu pai tanto que ele sai, mas isso não funciona. Então Rew tenta fazer 
um plano. Seu plano é escrever uma carta para o chefe da polícia sobre o homem que invadiu 
a casa de sua família. Rew diz a sua irmã: "Você vai colocar a carta na caixa de correio porque 
o pai só confia em você." Mas quando sua irmã Annie sai para comprar comida, ela 
intencionalmente não coloca a carta no correio, quebrando sua promessa a Rew. Estou 
interessado em saber se Rew vai descobrir o que Annie fez e se ele nunca vai mudar seu 
comportamento em aceitar seu pai. 

n.o 2 
Essa semana eu terminei de ler Are You There, God?  It’s Me, Margaret de Judy Blume. A estória tem um 
grande efeito sobre Margaret. Margaret costumava viver em Nova York, mas, em seguida, ela se mudou para os 
subúrbios de Nova Jersey. Isso realmente mudou porque ela está acostumada a ver prédios após prédios, 
sem gramados, ruas em todos os lugares, mas agora ela realmente tem alguém para cortar a grama! Ela agora 
vive em um bairro onde as casas são muito distantes umas das outras, diferente de Nova York. Para chegar 
à escola Margaret tem que andar. Ela nunca andou para a escola antes na cidade porque sua mãe dizia que 
era muito perigoso. Por último, New Jersey a afetou realmente porque ela se afastou de sua avó. Margaret e 
sua avó são como melhores amigas. A avó de Margaret não tem carro, ela tem medo de altura e acha que os 
trens estão sujos, por isso, quando Margaret se mudou ela sabia que quase não veria sua avó, o que a tornou 
triste. A estória deste livro mudou totalmente, e foi um grande ajuste para Margaret.  

n.o 3 
Eu estou lendo The Subtle Knife de Philip Pullman.  Eu penso que o ambiente realmente afetou os 
personagens. Will, um menino do nosso mundo, encontra um portal mágico que o leva a um lugar 
misterioso chamado Cittàgazze. O mundo tem apenas crianças nele, pelo menos isso é o que Will 
pensa - assim ele se sente completamente seguro. Ele se sente tão seguro que ele caminha pelas 
lojas, pega o que quer e dorme em qualquer hotel que ele encontra. Outra personagem chamada 
Lyra também entra no mundo através da entrada mágica e os dois se juntam. Várias pessoas estão 
olhando esses dois. Um homem chamado Lee Scoresby, encontra uma maneira de passar para o 
outro mundo, mas quando ele percebe sobre Specters, que são monstros que comem a alma, ele 
começa a ficar mais cauteloso: "Este é um mundo perigoso. Esses espectros são piores do que 
qualquer coisa do seu mundo ou do meu." Mais tarde, alguns dos pesquisadores juntam-se a Will 
e Lyra, e eles têm que viajar por alguns terrenos difíceis:  "Os viajantes encontraram-se em uma 
terra emaranhada de ravinas secas e penhascos e vales pedregosos espalhados onde nem uma 
única folha verde cresceu, e onde o único som era dos insetos."  Ao longo desta jornada, os 
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viajantes falam pouco e crescem muito solitários. Estas descrições ajudam a explicar a forma 
como os personagens agem ao longo da história. 

n.o 4 
Eu estou lendo The Magic Thief de Sarah Prineas.  Eu estou na página 30.  Um personagem interessante e importante é Conn. Seu nome 
completo é Connwaer e eles não mencionam o sobrenome dele nas primeiras trinta páginas. Conn é o personagem principal e ele me 
interessa porque ele é um batedor de carteiras e tem as mãos incrivelmente rápidas. Quase ninguém repara nele, porque, como diz a 
história,  "ele é uma sombra." No início da história, ele diz que ele está em um beco escuro no crepúsculo, (uma parte assustadora e 
escura da cidade em que vivem, Wellmet) quando vê um poderoso mago chamado Nevery Flingas que era muito conhecido em Wellmet por 
suas poções e feitiços. Todo bruxo tem uma coisa chamada Locus Magicalicus. É praticamente a sua fonte de poder e sem ela seria um ser 
humano normal. Nevery tem uma forte Locus Magicalicus e Conn tem a intenção de roubá-la. Quando ele fez isso, ele começou a brilhar 
e tudo em torno dele tornou-se frio e escuro. Isso me interessou porque depois, quando Conn conheceu Nevery, o grande bruxo explicou a 
Conn que seu Locus Magicalicus deveria ser realmente matar alguém, exceto Nevery que o tocou. Isso fez-me questionar o que Conn tinha 
a ver com Nevery uma vez que eles eram tão diferentes ... ou assim eu pensava. 
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