Luiz Lua
Editora Dimensão

Biografia de Luiz Gonzaga,
o menino Luiz Lua, que virou o rei do baião.

O sorriso do gato
Editora Dimensão

Lucília Garcez é uma mineira criada em
Brasília, cidade que abriu os horizontes
para o seu trabalho em prol da literatura e
da língua portuguesa. Foi professora de
letras na UnB e é mestre em Literatura e
doutora em Lingüística Aplicada ao
Ensino de Línguas pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo;
Estagiou na Universidade de Lisboa
como bolsista do Instituto Camões.
Como escritora tem importantes obras
publicadas para o público infantil e
infanto-juvenil, muitas delas
desenvolvidas em parceria com o artista
gráfico Jô Oliveira. Dedica-se ao ensino
de produção de textos e a consultorias na
área de educação e leitura.

A história do menino Charles, que mudou o nome para
Lewis Carrol e escreveu Alice no País das Maravilhas.

Notícias do descobrimento
Editora Dimensão

A carta de Pero Vaz de Caminha na visão de
um grumete da esquadra de Cabral.

As aventuras de Hans Staden
entre os índios do novo mundo
Editora Dimensão

As histórias verdadeiras de um alemão entre os
índios do Brasil, no inicio da colonização.

Mãe do ouro
Editora Scipione

Lenda das margens do rio Paranã sobre a
entidade que protege uma fortuna escondida.

Brasília - de cerrado a
capital da República
Editora Cortez

A história da cidade. Do sonho à construção.

Explicando a arte
Ediouro

Iniciação para entender e
apreciar as Artes Visuais.

Explicando a
Arte Brasileira

Técnica de
redação

Ediouro

Editora Martins Fontes

Uma viagem pelo
mundo das artes.

O que é preciso saber
para bem escrever.

Licenciada em Letras, Língua e Literatura de Língua Portuguesa
Mestre em Teoria da Literatura
Doutora em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas
Estágio na Universidade de Lisboa
Professora aposentada do Instituto de Letras da UnB.

Fundação Educacional do Distrito Federal
Secretaria de Educação do Estado de Sergipe
Universidade Federal de Sergipe
Fundação Getúlio Vargas (Brasília)
Escola Superior de Administração Fazendária – ESAF
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP
Instituto Rio Branco de Formação de Diplomatas
Instituto Legislativo Brasileiro Senado Federal
Ministério da Educação e Cultura
Universidade de Brasília
Comissões de Verificação para reconhecimento de cursos superiores
de Letras pelo Conselho Federal de Educação/SESU/MEC.
Comissão editorial do Jornal do Professor de Primeiro Grau INEP/MEC
Comissão Julgadora dos Projetos do Programa Nova Universidade
Comissão Julgadora do Prêmio Noroeste de Literatura Infantil e Juvenil
da 8a Bienal Internacional do Livro
Comissão Julgadora do Prêmio 15 de Outubro/Mec
Comissão Julgadora do Prêmio Literário ANFIP
Comissão Técnica para indicação de livros ao estudante-FAE/MEC
Comissão Técnica para reforma do Currículo de Língua Portuguesa
da Secretaria de Educação do DF
Bancas examinadoras de pós-graduação e de concursos públicos
Trabalhos científicos em diversos congressos
Palestras sobre ensino da língua portuguesa para professores da
Rede oficial de ensino do DF
Colaboradora freqüente do PROLER/ Casa da Leitura/ Biblioteca Nacional
Textos para editoras de livros infanto-juvenis e para jornais de Brasília
Material didático de língua portuguesa do PROJOVEM

Encontros com professores e alunos para conversar sobre o processo de criação literária
Palestras e oficinas sobre literatura infantil, formação do leitor, produção de textos e ensino de língua
portuguesa para professores.
Participação em feiras e encontros literários para debates e palestras.
(61) 3244-0940 - (61) 3557-3948 - (61) 9985-5603 - luciliagarcez@terra.com.br

