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Carioca, escritora e ilustradora, professora e jornalista, é especialista em Arte-

educação e dedica-se à literatura infantil desde 2003, tendo livros publicados por 

diversas editoras, além de artigos e propostas pedagógicas com foco no estímulo à 

leitura. Possui vasta experiência na educação, atuando como professora alfabetizadora, 

coordenadora pedagógica e gestora educacional. 

Em universidades, escolas e empresas, desenvolve cursos e oficinas literárias 

para a formação de mediadores de leitura e projetos sociais que contemplam a 

literatura infantil como eixo principal. É idealizadora e coordenadora dos projetos "AMA 

Leitura" e "Leitura em Reflexão", realizados em parceria com o SESC Teresópolis e 

PIBID Unifeso, e “Ler no Trabalho é Legal: a leitura como fator de desenvolvimento 

humano”, realizado em parceria com a empresa ICQL Química (Duque de Caxias/ RJ). 

Alguns de seus livros e trabalhos receberam reconhecimentos importantes, no 

Brasil e em Portugal: finalista dos Prêmios UFF de Literatura (2014) e SESC DF (2015); 

Prêmio Ser Humano ABRH-RJ (2014) e Prêmio Oswaldo Checchia ABRH Nacional 

(2015). Em 2016, recebeu o Troféu Tiradentes, conferido pela Academia Teresopolitana 

de Letras, por ações desenvolvidas em prol da arte e cultura na cidade de Teresópolis. 

Por seu trabalho inovador nas áreas da comunicação, educação e literatura, 

associado à gestão empresarial e responsabilidade social, é palestrante convidada em 

diversos eventos literários e empresariais, dentre eles: Café Literário (Fecomércio RJ e 

Editora Qualitymark), Seminário FNQ em Busca da Excelência (Fundação Nacional da 

Qualidade), Congresso RH Rio (ABRH-RJ) e Encontro Latino-americano de Gestão por 

Competências (Organização Internacional do Traballho - Bogotá/ Colômbia 2013 e 

Puebla/ México 2015), representando a microempresa brasileira junto ao SEBRAE 

Nacional. 

Em seus livros, utiliza linguagem simples, lúdica e atraente, adequada às 

crianças em fase de alfabetização e séries iniciais, acompanhada de ilustrações 

produzidas com técnicas de artes plásticas que valorizam o uso de materiais 

recicláveis. Através da ecoliteratura e da arte sustentável, estimula a conscientização 

das crianças acerca de questões socioambientais, do exercício da cidadania e da 

formação de valores éticos. 

Para conhecer mais o trabalho da autora: www.anamariadeandrade.com 

http://www.anamariadeandrade.com/
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Carioca, escritora e ilustradora, arte-educadora e jornalista, dedica-se à 

literatura infantil desde 2003, tendo livros publicados por diversas editoras, além de 

artigos e propostas pedagógicas para a formação de leitores. Realiza cursos e oficinas 

literárias para crianças, educadores e mediadores de leitura, em universidades, escolas 

e espaços culturais. Em empresas, desenvolve projetos sociais com foco na literatura. 

Alguns de seus livros e trabalhos receberam reconhecimentos importantes, no 

Brasil e em Portugal, dentre eles: finalista dos Prêmios UFF de Literatura (2014) e 

SESC DF (2015), Prêmio Ser Humano ABRH-RJ (2013) e Nacional (2015), Troféu 

Tiradentes Academia Teresopolitana de Letras (2016) e selo Organização Internacional 

do Trabalho – OIT / SEBRAE Nacional (Bogotá/ Colômbia 2013 e Puebla/ México 2015). 

Seus livros possuem linguagem simples, lúdica e atraente, adequada às crianças 

em fase de alfabetização e séries iniciais, acompanhada de ilustrações elaboradas com 

técnicas de artes plásticas que valorizam materiais recicláveis. A partir da ecoliteratura 

e da arte sustentável, estimula a conscientização de crianças, educadores e pais acerca 

das questões socioambientais, do exercício da cidadania e dos valores éticos. 

Para conhecer mais o trabalho da autora: www.anamariadeandrade.com 

http://www.anamariadeandrade.com/

