
Tenho uma grande paixão: a leitura. E, de 
mãos dadas com essa paixão, vem outra, 
escrever! O desafio maior é conseguir 
escrever algo que divirta os leitores. 
Quero levá-los a descobrir como é bom 
viajar pela leitura. Desejo entregar aos 
leitores a delícia do mundo dos versos: 
palavras unidas para brincar. 
E por falar em amor, logo descobri que 
também amo ensinar! Ao conduzir meus 
alunos pelo mundo da leitura, escrevi 
alguns volumes da “Coleção 1, 2, 3... leia 
outra vez”. Desejava ensinar a ler com 
prazer, mostrando às crianças que elas 
têm um monte de histórias guardadas na 
memória. Até hoje, sempre incentivo os 
pequenos a continuar minhas histórias. E, 
principalmente, a imaginar além do que 
está escrito. 
Atualmente sou mãe, professora, leitora e 
escritora! Tenho muitos títulos para me 
sentir honrada: sou mãe de lindas gêmeas: 
Sofia e Tainá. Sou mestre em educação e 
trabalho em prol da formação continuada 
de professores e da pesquisa sobre leitura. 
Dedico-me a abrir caminhos para 
professores que, como eu, têm muita 
vontade de “fazer a diferença” na vida de 
alguém. E sou curiosa! Essa curiosidade 
me leva longe... 
Imag inação  e  c r i a t iv idade  s ão  
fundamentais para mim. Busco fantasiar, 
criar novos caminhos, descobrir 
sentimentos, trilhar o desconhecido, 
transpirar novidades e entender os 
tempos modernos. Sou feita de 
experiências e lembranças e também do 
que desejo. Sei que ainda tenho muitos 
sonhos que sairão do meu imaginário e 
farão parte do mundo. 
E você, quer se apaixonar pela leitura? 
Convido-o a ler junto comigo! Há textos 
maravilhosos por aí... 

Trabalhando Com a Leitura LGE Editora

Minhas obras visam a valorização da leitura como produção de sentido, 
atribuição de significado, interação entre texto e leitor e incentivo ao 

desenvolvimento de estratégias de leitura

Todo Banguela é Contente? Franco Editora

O Planeta das Letrinhas LGE Editora

O Sapo Tagarela LGE Editora

O Cavalinho de Pau LGE Editora

Dona Barata Vai Casar LGE Editora

A Escola de Bolatela LGE Editora

Ninguém gosta de perder nada, não é mesmo? Opa, 
nem sempre! Você já perdeu o seu primeiro dente de 
leite? Ficou triste ou ficou contente? Aproveite essa 

leitura e conte para todos como foi essa experiência! 
Queremos saber se todo banguela é contente...

É a história de uma abelha danada que come a 
primeira letra do nome da bicharada. Logo depois, 

arrependida, devolve o alfabeto completo. Então, os 
nomes dos animais são apresentados em letras de 
forma e cursiva, apropriadas à leitura e à  escrita.

Um sapo constrói um telefone feito de latas e cordão, 
uma tradicional brincadeira infantil, e a partir daí, 

conversa com dona Ratinha. Só que algo inesperado 
acontece! Esse livro é ponto de partida para o 

trabalho sobre os meios de comunicação e a amizade.

História de um cavalinho encantado que viaja no 
tempo e leva as crianças para o mundo das 

brincadeiras tradicionais. Esse livro resgata as 
brincadeiras e brinquedos antigos e interage com os 

leitores pelo uso lúdico da linguagem.

Dona Barata vai casar no dia de São João! Esse livro 
tem como temas festas e comemorações, 

convivência e casamento, além de fazer uma boa  
intertextualidade com a história da dona Baratinha.

Bolatela sonha ir para a escola. Esse dia chega 
e ela se sente feliz por ter uma professora, colegas 

e por  descobrir o mundo. O livro trabalha a 
realidade, as emoções, as formas geométricas, a 

localização espacial e a percepção temporal.

Vários roteiros de leitura são sugeridos aqui. De 
forma prática, dinâmica e divertida esse livro tem por 
objetivo auxiliar os professores a buscar atividades 
literárias que incentivem o prazer de ler .

(distribuído pela editora gratuitamente quando adotada a 
Coleção 1, 2, 3... leia outra vez!)



Letramento literário
Palestra que aborda a importância da leitura literária na vida das pessoas, tratando de temas essenciais para a 
formação docente: leitura, seleção de textos, compreensão e interpretação de textos. Dicas para a formação de 
leitores, indicando caminhos para conduzir as crianças para o prazer de ler.
Público-alvo: pais e professores  -  Duração: 1h30
Nº de participantes: livre  -  Material necessário: data show
 
Brincar de ler, é um prazer!
Oficina que incentiva a leitura por meio de livros de imagens, figuras em sequência e livros que permitem a 
continuação da história. As crianças são motivadas a criar um texto oral, desenvolvendo um olhar crítico sobre 
o mundo e exercitando a sua imaginação.
Público-alvo: crianças de 5 a 9 anos.  -  Duração: 40 minutos
Nº de participantes: 25  -  Material necessário: imaginação e criatividade.
 
Escrever e contar, é só começar!
Oficina de escrita para incentivar a criatividade das crianças e orientar a criação de pequenas narrativas. As crianças 
produzem mini livros com texto e ilustrações, desenvolvendo histórias atentos aos elementos da narrativa: 
personagem, ambiente, tempo, clímax e desfecho.
Público-alvo: crianças de 8 a 12 anos.  -  Duração: 2h30  -  Nº de participantes: 25
Material necessário: papel ofício, cartolina, canetinhas, lápis, borracha, lápis de cor, grampeador.
  
Conta um, conta dois, conta três... e reconta outra vez!
Resumo: Momento de contar as histórias vindas dos livros publicados para crianças. Hora de soltar a imaginação 
e a fantasia, minutos que promovem diversão e alegria. As histórias são contadas de forma lúdica e interativa.
Público-alvo: crianças, professores, pais e leitores em geral.
Duração: 40 minutos  -  Nº de participantes: livre  -  Material necessário: pensamentos
 
E mais...
- Encontro Escritor e leitor: conversa com alunos.
- Participação em Feiras Culturais e Feiras de Livros.
- Auxílio no planejamento para incentivo à leitura nas escolas.

As atividades a seguir foram formuladas com o objetivo de contribuir para a formação 
de leitores e são oferecidas a parceiros que lutam pela valorização da leitura.

(61) 3244-0940  -  (61) 8424-0043
tatia.oliveira@gmail.com  -  www.historiasdatati.com


