O Portal das Montanhas
Autora: Mara Carvalho
Ilustrações: César Landucci
Formato: 14x21 cm
Jorge, o Jinho, desde criança sempre tivera fascinação por criaturas de
outro planeta. Seu fanatismo era tão grande que todos o chamavam de ET
ou de marciano. Também não era para menos. A cidadezinha em que
morava, localizada em um vale e rodeada por gigantescas montanhas, de
tempos em tempos tinha sua rotina alterada por acontecimentos
inexplicáveis: – Fechem suas portas e janelas, fechem tudo, os estranhos, os
bichos, a coisa está voltando... – Ouvi gritos horríveis vindos da montanha do meio... Eu vi
luzes – não eram luzes, era uma bola de fogo na montanha do meio... A pequena população
não se atrevia a buscar as respostas nas montanhas para os tão inusitados acontecimentos.
Cabe a Jinho desvendar o mistério. Não só o mistério que envolvia sua cidade, porém o de
seu pai – um extraterrestre.
Uma intrigante história de ficção científica e uma envolvente narrativa sobre uma relação
familiar carinhosa e afetiva.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra
1. A história criada por Mara Carvalho conta que Jorge, o Jinho, desde criança sempre
tivera fascinação por criaturas de outro planeta. Seu fanatismo era tão grande que
todos o chamavam de ET ou de marciano. Também não era para menos. A
cidadezinha em que morava, localizada em um vale e rodeada por gigantescas
montanhas, de tempos em tempos, tinha sua rotina alterada por acontecimentos
inexplicáveis...
a. Dê continuidade ao trecho contando que acontecimentos inexplicáveis eram
estes.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Leitura do livro com a intenção de conhecer o personagem, suas aventuras e
numerar os capítulos.
2. Dê outros títulos a eles. Crie o sumário.
3. Elabore um prefácio para o livro.
4. Elabore quinze questões sobre o livro sendo de capítulos diferentes.
5. Escolha um capítulo e transforme-o em quadrinhos.
6. Imagine que você é um jornalista. Elabore um texto com a intenção de convencer os
leitores a lerem O Portal das Montanhas.
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer a autora.
2. Pesquise para conhecer o ilustrador.
3. Pesquise sobre os casos mais conhecidos no Brasil e em outros países a respeito do
aparecimento de extraterrestres.
4. Pesquise para saber sobre ufologia.
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