Proposta de leitura e análise do livro

Sugestões para orientar a reflexão individual,
o convite à escrita, ou o debate na sequência da leitura
de cada capítulo ou conjunto de capítulos

Capítulo 1 • Luís e Astolfo
• A forma como Luís surge no 1.º capítulo permite considerá-lo uma pessoa
especial? Porquê?
• As frases que Luís e Filipa trocam dão uma ideia acerca do tipo de
relacionamento entre ambos?
Capítulo 2 • Filipa e os Gomes
• Por que razão o assalto à casa da família Gomes parece muito estranho?
Capítulo 3 • Luís e Ricardo
• Luís e Ricardo investigam o mesmo assalto, mas com objetivos diferentes.
Quais são os objetivos de cada um deles?
• Quando Luís se dirigiu à Pastelaria Chique o que esperava descobrir?
Capítulo 4 • Marília
• Que se pode pensar da conversa de Marília com uma colega de ginásio
que mal conhecia?
Capítulo 5 • Joana e Gaspar
• Com base na apresentação feita no início do capítulo que tipo de pessoa
parece ser Joana? Será que mantem com Gaspar um relacionamento
positivo?
Capítulo 6 • Teles e Astolfo
• Os estratagemas usados por Luís para saber o que o coronel Teles
não queria contar, foram corretos ou incorretos? Justificar.  
Capítulo 7 • Luís e os Gomes
• A peritagem de Luís na casa dos Gomes foi bem acolhida? Porquê?

Capítulo 8 • Diogo
• Os comentários de Diogo sobre o roubo e sobre a peritagem revelam
que ele é um rapaz excecional. Porquê?
• Em casa de Joana, Diogo volta a demonstrar que é capaz de perceber
o que se passa melhor do que os adultos. Como descobriu que Joana
não cozinhara o jantar?
Capítulo 9 • Guilherme e Marília
• Como se pode explicar o regresso dos quadros à casa da família Gomes?
• Quem descobriu que os quadros devolvidos afinal eram falsos?
Capítulo 10 • Luís e Filipa
• Luís diz a Filipa que um bom perito tem qualidades de psicólogo.
Será que tem razão? Porquê?
• Neste momento da história Luís desconfia de fraude planeada pelos
Gomes ou não?
Capítulo 11 • Os vídeos de Diogo, Bruno
• Que tipo de filmagens faziam habitualmente o Diogo e o Bruno?
• Que pista encontrou Luís nos filmes dos rapazes?
Capítulo 12 • Pinceloto
Capítulo 13 • Pinceloto e Joana
Capítulo 14 • Astolfo e Filipa
• Afinal quem foram os autores da fraude?
• Quem foram os responsáveis pela descoberta da verdade?
• Qual é o verdadeiro significado das últimas frases do livro?

Os livros da coleção Seguros e Cidadania – Um perito em busca da verdade,
Encontro Acidental, Armadilha Digital, Alerta Máximo, Talvez uma App – destinam-se especialmente aos alunos do 3.º ciclo.
Foram concebidos para proporcionar informações sobre temas atuais e para
suscitar o debate acerca de questões relevantes na Educação para a Cidadania.

