Os amores de Racutia
Franco Editora

Racumim percebe as coisas diferentes
em sua casa, até que seu pai sai de
casa com uma mala enorme.
Embora o pai esteja sempre com os
filhotes, a tristeza é muito grande...
Será que essa família voltará
a ser unida novamente?

Maria Célia Madureira e Raquel
Gonçalves Ferreira são professoras
com mais de 20 anos de experiência em
e d u c a ç ã o. S ã o c r i a d o r a s d o s
personag ens RACUMIM E
RACUTIA, adorados por um grande
público de pequenos leitores. Elas têm
o foco do trabalho direcionado para o
estimulo a leitura em escolas e
bibliotecas. O livro de estréia Deu rato
na biblioteca é baseado no espetáculo
teatral homônimo, fala da magia e da
descoberta da leitura como fonte de
prazer.
O sucesso editorial do projeto e das
peças teatrais levou a continuidade da
série Racumim e Racutia.
E assim, de história em história, de cena
em cena, essas adoráveis ratinhas
contribuem com a formação de novos
leitores.

O rato adormecido
Franco Editora

Este segundo livro da série Racumim e
Racutia conta a história dessa família
de ratos de biblioteca que se mete em
grandes confusões. Com um texto
envolvente a história trata o tema
“morte” com leveza e bom humor.

Deu rato na biblioteca
Racumim é um simpático ratinho que
convence a mãe Racutia de que livros,
biblioteca e o ato de ler são mágicos. Tudo
com simplicidade e bom humor.
Uma história apropriada para crianças da
educação infantil ao 5º ano por tratar da
descoberta da leitura, mas encanta e seduz os
mais diversos leitores de todas as idades.

ESCOLAS E FEIRAS
Visita a escolas e feiras de livros.
ENTREVISTAS
Entrevista com as autoras ou com os personagens Racumim e Racutia.
OFICINA
Oficina literária para professores atuantes em bibliotecas com atividades que seduzem as
crianças para o ato de ler. Duração: 3 horas.
CURSO
Curso Reinventando a Biblioteca com duração de 60 horas.

Todos os espetáculos constituem se num poderoso instrumento do fazer pedagógico e sugerem
exploração de diversos temas transversais.
Deu rato na biblioteca - Temas: descoberta do letramento, valorização do livro.
O Natal do Racumim- Temas: Natal e consumismo.
Um dia de Rainha – Temas: Contos de fadas, cuidados com medicamentos, brinquedos folclóricos,
valorização da família.
Os amores de Racutia – Temas: casamento e separação dos pais, valorização da família.
Mamãe ta de miolo mole – Temas: mãe, diferenças.

Inauguração de bibliotecas
Apresentação do espetáculo “Deu rato na biblioteca” para alunos e professores de escolas públicas e
particulares do Brasil dando início a projetos de incentivo a leitura e também participação em Feiras
de Livros.
Oficinas e cursos para professores.

www.racumimeracutia.com.br
Raquel: raquel.gff@gmail.com - 96258126 ou 30345181
Célia: celiaracumim@gmail.com - 81371234 ou 39647499

