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O menino que enxergava com o coração - Semíramis Paterno 

 

Metodologia de trabalho: 

Com o 9º Ano EFII foi apresentado dados biográficos da autora Semíramis Paterno, destacando seu 

trabalho como ilustradora, foi realizada atividade envolvendo o livro o menino que enxergava com o 

coração, orientando os alunos a fecharem os olhos e criarem mentalmente as imagens conforme a 

narração era realizada, após a execução da narração os alunos foram convidados a ilustrar o conteúdo 

narrado, deixando-os livres para representar o todo ou partes do conteúdo. Em outra atividade em 

sequência foi apresentado aos alunos diversas capas de livros, alguns da autora Semíramis Paterno e 

outros títulos de autores renomados e/ou homenageados) e através da análise da ilustração da capa, 

foi solicitado que estes preparassem um pequeno texto descrevendo a história que eles imaginavam 

apenas com a análise da capa e do título e compartilhassem esse texto com a turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivência escolar 

 

Lá estava eu, em uma aula qualquer, era as 08:30h amanhã, e eu estava ouvindo 

uma apresentação sobre um novo projeto na escola, que falava sobre uma autora e 

seu livro um tanto especial, contava a história de um menino que enxergava com o 

coração, nós como adolescentes em um 9°, não nos interessarmos por livros infantis, 

mas a experiência em si me chamou bastante atenção, nós teríamos que escutar o 

livro, não poderíamos ler, teríamos que enxergar com o coração, ficamos alguns 

minutos ouvindo a linda história onde um menino, chamado Jonas, que foi 

diagnosticado com deficiência visual ao nascer. 

A forma como a vivência de Jonas é descrita no livro, é tão tocante que emociona, 

você sente todas as emoções vividamente, consegue imaginar como ele enxerga as 

nuvens, animais... foi uma experiência muito importante para minha vida acadêmica. 

Foi incrível poder sentir a vida lúdica e colorida novamente, esse livro me lembrou a 

escola, me lembrou o joelho ralado, me deu ar de infância, muito obrigada Semíramis, 

por me dar saudade e me sentir como uma flor novamente. 

 

Larissa Sônego Lopes, 9º Ano SESI Vila Recreio 

  



Poema sobre Semíramis Paterno 

 

Semíramis Paterno 

Nossa querida “Semí” 

Pessoa que encanta 

Todo tipo de criança 

 

Adolescente, criança e adulto. 

Com sua ilustração presente 

Toda mensagem do livro se sente 

 

Os gatos são sua marca registrada 

Sua assinatura disfarçada. 

 

Emanuelle Vitoria Fagundes de Oliveira, 9º Ano SESI Vila Recreio 

 

 

 


