
Construindo Laços
Lá naquela casinha bem distante da 
cidade morava uma menina, de 8 anos, 
chamada Rosinha. Ela gostava muito de 
fazer amizades. Um dia ela conheceu um 
menino chamado Mateus, que era muito 
mimado. Tudo que ele queria seus pais 
faziam, e na escola ele tinha este mesmo 
comportamento. Sua professora �cava 
muito triste, pois sabia que não era bom 
para Mateus ser daquela forma. Foi então 
que sua mãe foi convocada à coordenação 
para falar sobre este seu comportamento.
Nesse dia, em que a mãe estava na escola, 
foi servido no almoço um alimento que ele 

não gostava. Então, como de costume, 
Mateus fez o que ele queria, apesar de não 
ser correto: jogou no lixo os alimentos que 
ele não gostava. E a coordenadora e sua 
mãe, viram o que ele fez.  
No dia seguinte a professora, com a 
autorização da mãe, pediu para que 
Rosinha acompanhasse Mateus e 
explicasse o valor dos alimentos e o 
respeito pelas pessoas, pois Rosinha não 
apenas gostava de fazer amizade como 
sabia a importância de todos os alimentos.
Num primeiro momento Mateus foi a 
contragosto, mas ele não tinha opção. Não 
iria embora da escola enquanto não fosse 
aprender aquelas coisas com a Rosinha. 
Mas logo Mateus começou a se interessar 
pelo que ela falava, e acabaram se 
tornando grandes amigos.
Mateus aprendeu o verdadeiro valor das 
amizades e do respeito, e nunca mais 
repetiu as malcriações que ele fazia antes.
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