
Vera Lúcia nasceu no Rio de Janeiro, mas 
vive em Brasília desde 1962. É professora 
de música e trabalhou na Escola parque 
308 sul, na Escola Normal de Brasília e na 
Escola de Música de Brasília. Desde 
menina gosta muito de ler e escrever, 
cantar, brincar de roda e viajar. Vera 
continua fazendo tudo isso até hoje e as 
histórias que ela escreve são sempre sobre 
o que acontece com ela, com as pessoas e 
até com os animais que ela conhece. A lista 
de livros publicados por ela já é bem 
grande e esses livros agradam muito os 
jovens leitores.

Olha Só Quem Vem Lá! - Cortez Editora

Verdes, Azuis e Vermelhinhas - Ed. Elementar

Roda que Roda - Editora Elementar

Longe-Perto - Editora Elementar

Duda e Tatá são joaninhas vivendo em um mundo 
onde a sua cor nem é assim tão importante. Um dia, 

porém, descobrem um mundo novo, muito mais colorido. 

Belinha gosta de visitar o trabalho do papai, principalmente
por causa de um pote cheio de bolas de várias cores e

Tamanhos. Nossa! Que brincadeira divertida!

Bia gosta de sair rodando pela casa.
Um dia, o papai trouxe uma surpresa...

E a brincadeira ficou ainda mais animada.

Malu e Neném! Onde estão? Quarto, sala, cozinha, 
banheiro ou jardim? Longe ou perto? Quente ou frio?

Pingo - Editora Elementar

A história de um cavalo que todos os dias 
acompanha a professora até a escola e 
é muito querido por todos os alunos. 

A festa no castelo - LGE Editora

Menino e menina - LGE Editora

Nina Menina - LGE Editora

A casa - LGE Editora

Dora das árvores - LGE Editora

O rei Matias faz, todos os anos, uma grande 
festa e sempre convida alguém especial. 

Dessa vez, é um grande contador de histórias.
 

Menino e menina descobrem que podem 
partilhar brinquedos e brincadeiras 

sem restrição de gênero. 

Uma criança que compreende que cada 
um tem uma forma própria de ver o mundo.

Prosa poética que personifica uma casa, como
 se ela guardasse lembranças e sentimentos. 

 

Dora ama as árvores do quintal de sua casa e 
sempre  leva para os galhos os seus tesouros.

Hamelina - Editora Dimensão

O vestido de kaká - Editora Dimensão

Rami, a bailarina - Editora Dimensão

De ponto em ponto
apareceu um conto - LGE Editora

Hamelina ganha uma flauta e se apaixona 
por ela. E seu pequeno mundo foi crescendo 

junto com a sua música.

Kaká cismou que só usaria o seu vestido 
preferido. Mas depois começou a ter pena dos 

outros vestidos, abandonados.

Acima de tudo, Rami queria dançar. 
Mas não a qualquer preço. Dança, para ela, 

tinha que ser sinônimo de liberdade.  

Grupo de meninas muito amigas que têm
 a idéia de fazer uma colcha grande e linda. 

Céu, vento e pipa - Editora Dimensão

Lelé queria chegar bem pertinho do céu.Um dia, 
ganhou uma pipa e o céu nunca mais ficou longe. 
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Encontro com professores - Duração: 2 horas 
Conversas  sobre a  literatura na sala de aula e sobre a importância da leitura feita pelo professor para os alunos.
Professor leitor - suas preferências, a freqüência de suas leituras, seus hábitos de leitor.
Sugestões para que o momento da leitura na sala de aula seja cada vez mais esperado.
Desenvolvimento do texto literário em outras disciplinas. Interdisciplinaridade.

Encontro com crianças - Duração: 1 hora
A partir da leitura prévia dos livros da autora:
Entrevistas com a autora
Conversa sobre a criação dos livros
Participação coletiva do álbum do autor (com seus autógrafos, 
ou desenhos que tenham feito sobre o que leram da autora)

Oficina Colcha Literária - Para professores - Duração: 2h30m
Depois que um texto for lido pela autora e discutido com o público, cada participante receberá um retalho de pano liso. 
Neste retalho cada pessoa deverá  desenhar ou escrever  algo que for pertinente ao texto. 
Depois de pronto os participantes colarão ou costurarão seu retalho no grande tecido que servirá de suporte e se 
transformará na Colcha Literária.

Oficina Colcha Literária - Para crianças - Duração: 1h30m
Serão seguidos os mesmos passos iniciais da Oficina com professores . 
De acordo com a faixa etária utizaremos retalhos de papel em base de papel e se chamará Painel Literário.

Oficina Brinquedos Cantados - Para professores - Duração: 2h
Conversa sobre a importantíssima tarefa que o professor tem de manter e passar adiante nossas raízes culturais e 
folclóricas. Como multiplicador de idéias sua ação é fundamental para que nosso enorme repertório tradicional se 
espalhe e se aprofunde por todos os lugares por onde passar.
Relembrar ou aprender uma canção.
Cantar esta canção.
Brincar: cada canção faz parte de um brinquedo que se faz em grupo. Pode ser em roda, 
em colunas ou como for sugerido pela autora.


