Perfil Literário
Professora, jornalista, escritora e ilustradora, graduada em Comunicação Social
(FACHA/ RJ), com especialização em metodologias educacionais e recursos
humanos. Atuou durante 15 anos como professora e coordenadora
pedagógica, desenvolvendo projetos interdisciplinares para a Educação Infantil
e a Alfabetização, com ênfase na literatura infantil e na arte-educação. Desde
2004, dedica-se à literatura infantil e à promoção da leitura.
Autora de livros paradidáticos e de literatura infantil que abordam temas sociais
aplicados ao desenvolvimento do comportamento humano, da ética e da
cidadania, participa de festas literárias, salões do livro e eventos de estímulo à
leitura, congressos, fóruns e seminários, visita escolas e universidades
realizando palestras, debates, bate-papos literários, rodas de leitura, oficinas e
cursos para crianças, jovens, educadores, empresários e mediadores de
leitura, em diversos municípios e estados brasileiros. Com vários livros
publicados por diversas editoras, atualmente é autora de propostas
pedagógicas e dinamizadora de oficinas de formação de professores da Editora
Paulinas (SP/RJ).
Entre os anos de 2013 e 2015, coordenou os projetos “AMA Leitura” e “Leitura
em Reflexão” em parceria com o SESC Teresópolis, para formação de
professores mediadores de leitura com atuação nas escolas da rede pública
dos municípios de Teresópolis e Guapimirim. É responsável pela formação de
cerca de 100 professores mediadores de leitura e orientação da montagem de
espaços de leitura em 15 creches/ escolas da rede pública, beneficiando cerca
de 1.200 crianças de Teresópolis.
Em 2015, levou os projetos AMA Leitura e Leitura em Reflexão para a
formação literária de estudantes do curso de Pedagogia UNIFESO (Centro
Universitário Serra dos Órgãos), participantes do PIBID (Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência)/CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – Ministério da Educação).
É idealizadora e coordenadora de projetos de responsabilidade social da
empresa ICQL Química (Duque de Caxias/ RJ), dentre eles o projeto “Ler no
Trabalho é Legal: o estímulo à leitura como fator de desenvolvimento humano”,
vencedor do Prêmio Ser Humano 2014 (ABRH RJ) e Prêmio Oswaldo Checcia
(ABRH Brasil categoria prata nacional).
Por reconhecimento à sua atuação na área do desenvolvimento humano, teve
o seu trabalho publicado e divulgado por importantes instituições: Fundação
Getúlio Vargas, Fundação Nacional da Qualidade, Canal Futura e Editora
Qualitymark, sendo palestrante convidada para diversos congressos e fóruns
em diferentes estados brasileiros.

Recentemente, por seu projeto de promoção da leitura no ambiente de
trabalho, recebeu o convite da OIT (Organização Internacional do Trabalho)
para o “Encontro Latino-americano de Gestão de Pessoas e Organizações
Sustentáveis”, na Colômbia (Bogotá/ 2012) e no México (Puebla/ 2015),
quando apresentou o projeto “Ler no Trabalho é Legal” para representantes da
Secretaria de Educação, empresários e profissionais de recursos humanos de
13 países da América da Latina.
Ao longo da sua carreira literária, teve alguns dos seus livros reconhecidos,
premiados e selecionados para programas de leitura no Brasil e em Portugal:











2004 – “Água Viva” (Editora Franco/ MG) – Selecionado para o PNLD
Estado de São Paulo (Plano Nacional do Livro Didático);
2006 – “Água Viva” (Editora Franco/ MG) – Selo Fundação ABRINQ;
2008 – “É o Bicho... Homem” (Editora Ao Livro Técnico/ RJ) –
Selecionado para o plano de leitura das bibliotecas da Secretaria
Municipal de Educação do Estado do Rio de Janeiro;
2008 – “A Casa do Lixo Zero” (Editora Imperial Novo Milênio/ RJ) –
Leitura selecionada para o Caderno de Apoio Pedagógico elaborado
pela Secretaria Municipal de Educação/ RJ;
2009 - “A Casa do Lixo Zero” (Editora Imperial Novo Milênio/RJ) e “Ar
Doce Ar” (Editora Franco/ MG) – Selecionados para o programa de
Educação Ambiental da Câmara Municipal da Cidade da Guarda
(Portugal);
2010 – “Quando o Natal Acontece” – Indicação de leitura no Portal do
Professor (MEC);
2013 - “Ar Doce Ar” (Editora Imperial Novo Milênio/ RJ) – Selecionado
para o programa de leitura do Sistema Colmeias de Leiria (Portugal).
2014 – Prêmio UFF de Literatura – Menção honrosa, categoria crônica;
2014 – Prêmio de Literatura SESC DF – Finalista, categoria crônica;

Em 2016, dedica-se à criação de três livros infantis que abordarão as
questões ambientais e os personagens do folclore brasileiro, em
parceria com o projeto de responsabilidade socioambiental do grupo
Honda. Serão distribuídos 9.000 livros para as bibliotecas escolares
através das Secretarias de Educação de: São Paulo (SP), Sumaré
(SP), Itirapina (SP), Recife (PE), Manaus (AM) e Xangri-lá (RS).

