
A literatura tem um papel de extrema importância na formação dos indivíduos. Ela é a responsável
por estimular a criatividade, a imaginação e por auxiliar na construção de diversos conhecimentos.

É o hábito de leitura que faz com que as crianças ampliem a sua imaginação, criatividade, trabalhem
a construção de vocabulário, a interpretação de mundo, e também contribui para a sua formação
como indivíduo.

Além disso, a literatura auxilia na construção de uma ponte entre a realidade e o mundo da fantasia.
Isso permite uma identificação da criança com a história e com os personagens envolvidos, algo que
desenvolve emoções, valores. Desta forma, escolhemos uma leitura baseada em fatos verídicos.

O livro “De grão em grão, o sucesso vem na mão” descreve a vida de Kojo, um pobre garoto que
vivia com a mãe numa aldeia africana e teve de largar a escola para ajudá-la em casa. Com a sobra
das moedas de um empréstimo feito por sua mãe, Kojo comprou uma galinha, podendo tanto
vender ovos como comê-los. Após alguns anos, ele conseguiu voltar a estudar e chegou à
universidade. Com a ajuda de um novo empréstimo, decidiu montar uma granja. Passados alguns
anos, a granja dele se tornou a maior de toda a África Ocidental.  
A leitura do livro é interessante porque mostra a persistência de um garoto, o qual, de pouquinho
em pouquinho, nos ensina que podemos alcançar os nossos objetivos. Os alunos tiveram a
oportunidade de fazer uma leitura reflexiva, uma apreciação do livro e uma propaganda para que
mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer essa história encantadora.

Os alunos conheceram o continente africano, onde ficava a aldeia que Kojo morava com a sua mãe,
pesquisaram informações e curiosidades do local e imagens para que pudessem ver de perto a
beleza do lugar.

Foi um trabalho significativo, que despertou o gosto pela leitura e, mais uma vez, mostrou a sua
contribuição para a nossa vida.
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