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O castelo deste livro é mal-assombrado.
Já vou avisando que nele moram fantasmas, bruxas e vampiros.
Você vai ter coragem de entrar?
Se entrar, vai se espantar, mas esse espanto não dará medo. Será
uma surpresa, uma surpresa bem legal!
Vamos lá, os moradores do castelo, seus novos amigos, estão
esperando!
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SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
RAZÕES PARA A VENDA
- Estimula a criatividade
dos leitores
- História interativa,
com “enigmas”
- Auxílio na alfabetização

Era uma vez um castelo é um livro em formato de carta enigmática:
é preciso que os pequenos leitores interpretem as ilustrações
para completar a história. Assim, as ilustrações são realistas,
para que os leitores possam fazer a conexão entre o desenho e a
palavra que falta para completar a frase, os chamados “enigmas”.
O livro é o terceiro da coleção – Era uma vez uma bota e Era uma
vez um teatro foram publicados pela Editora Biruta.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 5 anos ou crianças
em fase de alfabetização, já que a maneira com que a história é
construída auxilia nesse processo. Como leitura acompanhada é
indicado a partir dos 2 anos.

SOBRE aS AUTORaS
Graça Abreu é educadora e trabalhou muitos anos com Literatura
Brasileira e Portuguesa na PUC-SP. Lia Zatz é escritora de obras
infantis e juvenis e já ganhou diversos prêmios na área, como
o Altamente Recomendável (FNLIJ) e o prêmio da Associação
Paulista de Críticos de Arte.

SOBRE a ILUSTRADORa
Maricel Rodríguez Clark é argentina e formou-se em Narrativas
Gráficas e Ilustração Infantil na Escuela de Arte Sótano Blanco.
Trabalha para diversas editoras, instituições e fundações. Desde
2009, coordena oficinas de arte para todas as idades em eventos
educativos, festivais, entre outros.

