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Luiz Lua
                              Editora Dimensão

O sorriso do gato
 Editora Dimensão

Notícias do descobrimento
 Editora Dimensão

Mãe do ouro
 Editora Scipione

Brasília - de cerrado a 
capital da República

 Editora Cortez

Técnica de 
redação 

 Editora Martins Fontes

Explicando a arte 
 Ediouro

Explicando a 
Arte Brasileira 

 Ediouro

As aventuras de Hans Staden
entre os índios do novo mundo

 Editora Dimensão

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

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

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

A história da cidade. Do sonho à construção.

Iniciação para entender e 
apreciar as Artes Visuais.

Uma viagem pelo
mundo das artes. 

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

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

O que é preciso saber 
para bem escrever.
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