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Beloní Braga | Rochele Garibaldi | Vanessa Dângelo
Isabelle e Isadora são duas irmãs adolescentes que compartilham de um mesmo hobby: o
gosto pela leitura. Elas têm o hábito de ler diariamente e gostam de dialogar com a família sobre o
que estão lendo. Embora sejam irmãs e tenham idades próximas, 13 e 14 anos, respectivamente,
elas deixam claro que cada uma tem as suas preferências literárias e vieram compartilhá-las conosco nesta edição. Vamos conhecer as dicas dessas irmãs leitoras?

Fotos: Acervo da estudante Isabelle
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A irmã mais velha, Isabelle, tem se interessado muito pelas obras de mitologia e nos indica
a coleção “Percy Jackson”, do autor Rick Riordan, selecionando como seu livro preferido a obra
“Percy Jackson e os Olimpianos”. Ela fez uma produção escrita em que nos conta um pouco sobre
sua experiência com esse gênero literário:
“[...] Minha experiência foi divertida
e diferente, pois nunca me vi lendo livros
como esse de mitologia. Foi com o livro Percy Jackson que comecei a ler e a gostar de
mitologias, não só a grega, que é o caso
desse livro, mas a egípcia, a romana e pretendo ler a nórdica.
O livro conta sobre [como] cada
Deus grego dá sua forma, sobre os maiores
semideuses (contando Percy Jackson, filho
de Poseidon, Annabeth, Chase, filha de Atena, Grove Underwood, o sátiro protetor, e
outros que é só no livro), conta sobre os
pais dos deuses, os titãs, querendo destruir
o mundo mortal e lutando contra os semideuses e a névoa.”

Produções da Isabelle sobre a obra – resumo
e desenho do tridente de Poseidon

Fotos: Acervo da estudante Isadora
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Já Isadora tem preferência pelas histórias do jovem bruxo Harry Potter, contadas nas obras
da autora J.K. Rowling. Ela fez uma produção em que escreveu por que indicou Harry Potter:

“[...] ele ensina as pessoas a ter
imaginação, tanto os adultos quanto as
crianças, e o mais importante, amor ao
próximo. Meus personagens favoritos
são os amigos mais íntimos de Harry, é
o Fred, Jorge e Gina, irmãos de Rony.”

Em sua produção, Isadora fez
um desenho que representa as “relíquias da morte”, que são três elementos:
- triângulo - capa da invisibilidade.
- traço - a varinha das varinhas (a que
tem mais poder).
- círculo - a pedra filosofal (que revive).

Produção da Isadora
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“Eu sou Isadora,
meu hobby é ler, passo
horas lendo, gosto de
jogar e assistir TV. Também gosto muito de fazer
balé.”
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“Sou a Isabelle
Assalin Dias, gosto de
ação, aventura, suspense e mitologias, gosto
de heróis e fantasia.”

o, E
n
˚a

al

8

du

Ho

s,

no,
˚a

ola Esta
Esc

al

o

As irmãs Isabelle e Isadora nos mostram que, embora pertençam a um mesmo contexto familiar e tenham gosto pela leitura, cada uma possui sua singularidade, composta pelas suas próprias
características, seus próprios gostos e preferências. Vale a pena se aventurar pelas obras que essas
duas irmãs leitoras nos indicaram, as quais são carregadas de magias, fantasias, mistérios e suspense.

