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Dad Squarisi fez curso de letras na UnB. 
Tem especialização em lingüística e 
mestrado em teoria da literatura. Foi 
professora de língua portuguesa e 
literatura brasileira em todos os níveis de 
ensino. Lecionou as mesmas disciplinas 
em centros de estudos brasileiros no 
exterior e no curso de formação de 
diplomatas – Instituto Rio Branco 
(MRE). Exerceu a função de consultora 
legislativa do Senado Federal. 
Atualmente, é editora de Opinião do 
Correio Braziliense, comentarista da TV 
Brasília e professora de edição de textos 
do Centro Universitário de Brasília. 
Assina a coluna Dicas de Português, 
publicada em 15 jornais do país. E as 
colunas Na Ponta da Língua, publicada 
no suplemento infantil Super, do Correio 
Braziliense, e Língua Solta, destinada a 
pré-vestibulandos, veiculada pelo 
Correio Braziliense e Estado de Minas. 
Participa de bancas examinadoras de 
concursos e ministra palestras sobre 
comunicação e expressão oral e escrita.

Dicas da Dad
    Editora Contexto

Mais Dicas da Dad
              Editora Contexto

Escrever Melhor
                      Editora Contexto

Uma coletânea de lições. Abrange morfologia, 
sintaxe, ortografia, fonética, estilo e etmologia. 

Tudo apresentado com simplicidade e leveza.

A obra complementa o primeiro volume, mas 
tem vida própria. São novas orientações 
sobre aquelas dúvidas de português que 

nos afligem todos os dias.

Neste livro, as autoras mostram como estudantes 
e profissionais que usam a escrita no dia-a-dia 

podem melhorar o texto, tornando-o 
conciso, objetivo, claro e sedutor. 

A Arte de Escrever Bem
                      Editora Contexto

Orientações sobre a técnica de redigir textos 
profissionais. Aqui o leitor descobrirá os 

caminhos para enfrentar o desafio de 
escrever com elegância, clareza e sedução.

Deuses e Heróis
MITOLOGIA PARA CRIANÇAS

                    LGE Editora

As fantásticas histórias mitológicas contadas 
com paixão e clareza para despertar nas 

crianças e adolescentes o gosto pela leitura 
e a curiosidade pela palavra. 

Manual de Redação e Estilo
                                   Associados

Um guia para jornalistas e 
profissionais do texto



 (61) 3244-0940   - dad.squarisi@correioweb.com.br

Redação profissional 
Edição de textos 
Língua portuguesa  
A arte de falar em público
Visita a escolas e faculdades para bate-papos com estudantes 


