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O VALOR DA LEITURA INFANTIL PARA FORMAÇÃO DOS ADULTOS DE
AMANHÃ

Cleo Rolim, escritora do livro O Gato que queria ser Sapo, em roda de conversa com os
alunos falando sobre a obra literária

Ler é apoderar-se de um bem que jamais será perdido: o conhecimento. A
leitura se faz muito importante em nossas vidas, pois através dela podemos aprender,
ensinar e conhecer outras culturas. A infância é marcada por descobertas e a criança a
todo o momento interage com novos universos, e ler é uma dessas novidades. Pensando
nisso, o colégio Santa Teresa convidou na última quinta-feira (14/04/16) a ex-aluna Cleo
Rolim, autora do livro infantil “O gato que queria ser Sapo”, para uma roda de conversa
com os estudantes do 1º Ano do ensino Fundamental.
A ação teve o objetivo de incentivar a leitura e fomentar a imaginação das
crianças, pois a partir da leitura do paradidático e da roda de conversa com a autora os
alunos irão apresentar uma coreografia no Projeto Salão da Leitura, que acontecerá no

dia 30 de Abril no teatro da escola, e na 1ª Feira do Livro e Escritores Maranhenses
(FLAEMA), que ocorrerá entre os dias 20 a 29 de maio, no Shopping da Ilha.
A autora Cleo Rolim diz que o livro conta a
história de um gatinho que é rejeitado por ser diferente
da sua família que é repleta de gatos brancos e ele era o
único marrom. O gatinho sai pelo mundo tentando
encontrar a sua identidade e para numa lagoa de sapos.
“Eu estou aqui para conversar com os alunos sobre o
livro e falar um pouco da história, mas tem uma lição
por trás disso tudo. A obra trabalha a questão do
respeito, do amor e aceitação do outro”. Além disso, o
“O gato que queria ser Sapo” tem ilustrações feitas pela
própria escritora para as crianças colorirem enquanto
leem o livro.
Segundo a professora Dilsenir Sales, “a autora vir à escola recontar a
história que ela criou é muito importante para os pequenos, pois estamos com o objetivo
de levar para o Salão da Leitura e FLAEMA esta obra. O livro será contado em dois
momentos: no primeiro, as crianças irão contar a história original, e no segundo
momento, eles serão os atores da obra onde farão a apresentação durante o evento no
shopping”.

