Marco Miranda
Obras publicadas
Infantil
O paradeiro do padeiro
LGE Editora

Uma deliciosa aventura em busca de respostas
para desvendar o misterioso desaparecimento
do padeiro mais famoso da cidade.

A menina que sonhava
Sou um brasiliense nascido em
Goiânia-GO, pois sempre vivi em
Brasília, cidade que alimenta minha
imaginação para criar meus livros. As
histórias que escrevo surgem das
lembranças de uma infância repleta de
brincadeiras e aventuras numa vila
com ruas de cascalho, no cerrado que
cercava a cidade e nas fazendas do
planalto central. De uma forma
descontraída, procuro despertar nas
crianças a importância do respeito às
pessoas e todas as formas de vida do
planeta. Estudei Letras, fui professor
de artes do ensino fundamental e por
mais de vinte anos trabalhei como
redator. Com as histórias, quase
sempre narradas em versos, contribuo
para a formação de novos leitores
capazes de encontrar nos livros suas
próprias maneiras de expressar o
pensamento.

LGE Editora

Uma viagem poética pela
imaginação fértil de uma menina que não
pára de sonhar mesmo estando acordada.

A menina que queria ser gambá
LGE Editora

Qual o problema em ser diferente?
Para encontrar a resposta uma menina
resolve desafiar os padrões da sociedade
e se mete em divertidas confusões.

Nonato Carrapato Chato
LGE Editora

Na hora de se alimentar todo mundo tem
que se virar. E o que este carrapato apronta
para conseguir um bom prato nos leva numa
divertida aventura pelo cerrado.

Essa não, comeram meu pão!
Franco Editora

De manhã, bem cedinho, ele corre para comer o
pão quentinho. Mas, quando chega à mesa não
tem nem farelo. É aí que começa o mistério.
Quem será que comeu o pão?

Atividades
Enquanto a massa assa
Encontro para conversa informal com o autor. Abrimos o encontro com uma
fornada de biscoitos ou bolo sendo colocada no forno. Enquanto a massa assa
a conversa acontece. Ao final os biscoitos são distribuídos entre os alunos.
Safári do Nonato
Mostra de imagens do cerrado. Conversa sobre o livro “Nonato carrapato
chato”, de onde foi tirada a inspiração para a história, a infância do autor pelas
fazendas e o que podemos fazer para preservar o cerrado.
Blá-blá-blá com o gambá
Encontro para falar sobre o livro “A menina que queria ser gambá”. No evento
conversaremos sobre a importância da higiene e também sobre a vontade de
ser diferente que algumas pessoas têm. Será que isso é bom ou ruim? Quem
nunca quis ser diferente? Durante o encontro as respostas surgirão.
No mundo dos sonhos
Qual é a nossa capacidade de sonhar? Os sonhos são importantes na nossa
vida? De onde eles vêm? Questões como estas serão respondidas por todo o
grupo durante o encontro para falar sobre o livro “A menina que sonhava”. O
autor lançará o desafio do sonho conjunto. Ele começa a contar um sonho e as
crianças o completam. Ao final o sonho pode virar uma história.
Entre letras e traços
Encontros para conversas com o autor e o ilustrador.
Feiras e encontros
Participação em eventos literários para apresentação conversa informal.
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