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Concurso Concurso Concurso Concurso de Leitura de Leitura de Leitura de Leitura ––––    O O O O Recruta Recruta Recruta Recruta ((((Porto EditoraPorto EditoraPorto EditoraPorto Editora))))    

    

A fim dA fim dA fim dA fim de promover e melhorar os hábitos de leitura do público juvenil, a Porto Editorae promover e melhorar os hábitos de leitura do público juvenil, a Porto Editorae promover e melhorar os hábitos de leitura do público juvenil, a Porto Editorae promover e melhorar os hábitos de leitura do público juvenil, a Porto Editora    

em em em em colaboração com os professores de português dos 8º e 9º anos lançaram um desafio colaboração com os professores de português dos 8º e 9º anos lançaram um desafio colaboração com os professores de português dos 8º e 9º anos lançaram um desafio colaboração com os professores de português dos 8º e 9º anos lançaram um desafio 

aos alunosaos alunosaos alunosaos alunos    desta escoladesta escoladesta escoladesta escola: o concurs: o concurs: o concurs: o concurso de leitura do livro o de leitura do livro o de leitura do livro o de leitura do livro O RecruO RecruO RecruO Recrutatatata, da coleção Cherub., da coleção Cherub., da coleção Cherub., da coleção Cherub.    

Assim, dAssim, dAssim, dAssim, durante duas semanas, a referida editora disponibilizou alguns exemplares da urante duas semanas, a referida editora disponibilizou alguns exemplares da urante duas semanas, a referida editora disponibilizou alguns exemplares da urante duas semanas, a referida editora disponibilizou alguns exemplares da 

obra de Robert Muchmore para que os alunos obra de Robert Muchmore para que os alunos obra de Robert Muchmore para que os alunos obra de Robert Muchmore para que os alunos inscritos no concurso inscritos no concurso inscritos no concurso inscritos no concurso pudessem ler em pudessem ler em pudessem ler em pudessem ler em 

casacasacasacasa. . . .     

No No No No dia 13 de Dezembrodia 13 de Dezembrodia 13 de Dezembrodia 13 de Dezembro, com a pre, com a pre, com a pre, com a presença da representante da Porto Editora e das sença da representante da Porto Editora e das sença da representante da Porto Editora e das sença da representante da Porto Editora e das 

professorasprofessorasprofessorasprofessoras    Paula Portas e Fátima Marques, os 18 alunos inscritos responderam a um Paula Portas e Fátima Marques, os 18 alunos inscritos responderam a um Paula Portas e Fátima Marques, os 18 alunos inscritos responderam a um Paula Portas e Fátima Marques, os 18 alunos inscritos responderam a um 

questionário de escolha múltipla sobre a obra. Após a correção daquestionário de escolha múltipla sobre a obra. Após a correção daquestionário de escolha múltipla sobre a obra. Após a correção daquestionário de escolha múltipla sobre a obra. Após a correção das provas, a classificação s provas, a classificação s provas, a classificação s provas, a classificação 

dos dos dos dos melmelmelmelhores concorrenhores concorrenhores concorrenhores concorrentes tes tes tes fofofofoi a i a i a i a seguseguseguseguinteinteinteinte: : : :     

1º1º1º1º    lugar lugar lugar lugar ----        Miguel Ferreira (9º B, Miguel Ferreira (9º B, Miguel Ferreira (9º B, Miguel Ferreira (9º B, com com com com 13 respostas certas); 13 respostas certas); 13 respostas certas); 13 respostas certas);     

2º 2º 2º 2º lugar lugar lugar lugar ----    Pedro Ramos (9º B, Pedro Ramos (9º B, Pedro Ramos (9º B, Pedro Ramos (9º B, com com com com 12 respostas certas);12 respostas certas);12 respostas certas);12 respostas certas);    

3º 3º 3º 3º lugar lugar lugar lugar ----    Carlos Ramos (9º A, Carlos Ramos (9º A, Carlos Ramos (9º A, Carlos Ramos (9º A, com com com com 9 respostas certas);9 respostas certas);9 respostas certas);9 respostas certas);    

4º 4º 4º 4º lugar lugar lugar lugar ----    Nelson Pinho (9º B, Nelson Pinho (9º B, Nelson Pinho (9º B, Nelson Pinho (9º B, com 9 respostas certas).com 9 respostas certas).com 9 respostas certas).com 9 respostas certas).    

Os quatro Os quatro Os quatro Os quatro vencedorevencedorevencedorevencedores receberam das mãos da res receberam das mãos da res receberam das mãos da res receberam das mãos da representante da Porto Editora presentante da Porto Editora presentante da Porto Editora presentante da Porto Editora livrolivrolivrolivrossss    e te te te t----

shirtshirtshirtshirts da Coleção Cherub e s da Coleção Cherub e s da Coleção Cherub e s da Coleção Cherub e esferográficaesferográficaesferográficaesferográficas. s. s. s. Todos osTodos osTodos osTodos os    alunos concorrentes alunos concorrentes alunos concorrentes alunos concorrentes receberam receberam receberam receberam 

certificados de participação no concurso e esferográfcertificados de participação no concurso e esferográfcertificados de participação no concurso e esferográfcertificados de participação no concurso e esferográficas da editora que patrocinou este icas da editora que patrocinou este icas da editora que patrocinou este icas da editora que patrocinou este 

concurso.concurso.concurso.concurso.    

De realçaDe realçaDe realçaDe realçar, que todos or, que todos or, que todos or, que todos os alunos concorrentes manifestaram um vivo interesse pela leituras alunos concorrentes manifestaram um vivo interesse pela leituras alunos concorrentes manifestaram um vivo interesse pela leituras alunos concorrentes manifestaram um vivo interesse pela leitura    

prévia prévia prévia prévia do do do do Recruta Recruta Recruta Recruta que que que que reúne nos seus capítulos muita acção, aventura e mistério, reúne nos seus capítulos muita acção, aventura e mistério, reúne nos seus capítulos muita acção, aventura e mistério, reúne nos seus capítulos muita acção, aventura e mistério, 

ingrediingrediingrediingredientes suficientes para seduzir o entes suficientes para seduzir o entes suficientes para seduzir o entes suficientes para seduzir o público juvenil. A obra de Robert Muchamore público juvenil. A obra de Robert Muchamore público juvenil. A obra de Robert Muchamore público juvenil. A obra de Robert Muchamore 

conta a hisconta a hisconta a hisconta a história de James Choke, um rapaz de 12 anos, muito rebelde e agressivo, que tória de James Choke, um rapaz de 12 anos, muito rebelde e agressivo, que tória de James Choke, um rapaz de 12 anos, muito rebelde e agressivo, que tória de James Choke, um rapaz de 12 anos, muito rebelde e agressivo, que 

vivia em Londres, num ambiente de criminalidade, com a sua família bastante vivia em Londres, num ambiente de criminalidade, com a sua família bastante vivia em Londres, num ambiente de criminalidade, com a sua família bastante vivia em Londres, num ambiente de criminalidade, com a sua família bastante 

disfuncional. Após a morte da sua mãe, disfuncional. Após a morte da sua mãe, disfuncional. Após a morte da sua mãe, disfuncional. Após a morte da sua mãe,     James é afastado da sua meiaJames é afastado da sua meiaJames é afastado da sua meiaJames é afastado da sua meia----irmã Lauren, e irmã Lauren, e irmã Lauren, e irmã Lauren, e 

levado para um orfanatlevado para um orfanatlevado para um orfanatlevado para um orfanato. É ai que conhece Kyle, um agente da Co. É ai que conhece Kyle, um agente da Co. É ai que conhece Kyle, um agente da Co. É ai que conhece Kyle, um agente da Cherubherubherubherub, , , , uma organização uma organização uma organização uma organização 

dos serviços secretos britânicos pertencente ao ramo do MI5, que recruta crianças órfãs dos serviços secretos britânicos pertencente ao ramo do MI5, que recruta crianças órfãs dos serviços secretos britânicos pertencente ao ramo do MI5, que recruta crianças órfãs dos serviços secretos britânicos pertencente ao ramo do MI5, que recruta crianças órfãs 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA NAZARÉ (Código 160982) 

 

eb23gaf@gmail.com 
Alameda Prior Sardo 3830-551 Gafanha da Nazaré – Fax 234 397 492 

entre os dez e dezassete anos para missões secretas, com os mais perigosos criminosos. É entre os dez e dezassete anos para missões secretas, com os mais perigosos criminosos. É entre os dez e dezassete anos para missões secretas, com os mais perigosos criminosos. É entre os dez e dezassete anos para missões secretas, com os mais perigosos criminosos. É 

no orfanato que no orfanato que no orfanato que no orfanato que vive desafiantes aventuras com Kyle, cujo vive desafiantes aventuras com Kyle, cujo vive desafiantes aventuras com Kyle, cujo vive desafiantes aventuras com Kyle, cujo único objeúnico objeúnico objeúnico objetivo é recrutar novos tivo é recrutar novos tivo é recrutar novos tivo é recrutar novos 

agentes para a Cagentes para a Cagentes para a Cagentes para a Cherubherubherubherub. Após algum tempo no orfanato, . Após algum tempo no orfanato, . Após algum tempo no orfanato, . Após algum tempo no orfanato,     James é levado para o campus James é levado para o campus James é levado para o campus James é levado para o campus 

da Cda Cda Cda Cherubherubherubherub, , , , onde passa alguns testes de aptidão física. Também conhece alguns dos que onde passa alguns testes de aptidão física. Também conhece alguns dos que onde passa alguns testes de aptidão física. Também conhece alguns dos que onde passa alguns testes de aptidão física. Também conhece alguns dos que 

vêem a ser os vêem a ser os vêem a ser os vêem a ser os seus melhores amigos. Quando entra na exaustiva recruta de 100 dias, seus melhores amigos. Quando entra na exaustiva recruta de 100 dias, seus melhores amigos. Quando entra na exaustiva recruta de 100 dias, seus melhores amigos. Quando entra na exaustiva recruta de 100 dias,     

James vive as mais alucinantes aventuras e desafia todas as suas capacidades. Após James vive as mais alucinantes aventuras e desafia todas as suas capacidades. Após James vive as mais alucinantes aventuras e desafia todas as suas capacidades. Após James vive as mais alucinantes aventuras e desafia todas as suas capacidades. Após 

terminar a recruta, Lauren integraterminar a recruta, Lauren integraterminar a recruta, Lauren integraterminar a recruta, Lauren integra----se na Cse na Cse na Cse na Cherub.herub.herub.herub.    Passado algum tempo, Passado algum tempo, Passado algum tempo, Passado algum tempo,     James é enviado James é enviado James é enviado James é enviado 

para a sua primepara a sua primepara a sua primepara a sua primeira missão oficial, onde se infiltra num grupo terrorista “Ajudem a ira missão oficial, onde se infiltra num grupo terrorista “Ajudem a ira missão oficial, onde se infiltra num grupo terrorista “Ajudem a ira missão oficial, onde se infiltra num grupo terrorista “Ajudem a 

Terra”, suspeito de produzir armas biológicas de destruição em massa. Apesar de chegar Terra”, suspeito de produzir armas biológicas de destruição em massa. Apesar de chegar Terra”, suspeito de produzir armas biológicas de destruição em massa. Apesar de chegar Terra”, suspeito de produzir armas biológicas de destruição em massa. Apesar de chegar 

a correr risco de vida, James e os restantes querubins terminam a missão com êxito.a correr risco de vida, James e os restantes querubins terminam a missão com êxito.a correr risco de vida, James e os restantes querubins terminam a missão com êxito.a correr risco de vida, James e os restantes querubins terminam a missão com êxito.    

    

                            

                            

            


