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Jesus, O Primeiro Natal, A Bondade de Deus e Jesus alimenta a
multidão. As obras podem ser encontradas em diversas plataformas, como

1.

Curriculum Vitae

Entreter e educar são os dois principais eixos
condutores da carreira literária de Elysanna
Louzada. Autora capixaba infanto-juvenil de
obras adotadas em escolas e bibliotecas
públicas e privadas, publicadas pelas editoras
Paulinas e Seleções, já esteve na lista dos 10 mais vendidos da revista Veja
(categoria Ebooks) com os romances Uma lição de amor e Herdeiros do
Trono, Drama e Fantasia, respectivamente, voltados ao público
Jovem/Adulto.
Professora do Ensino Fundamental e Médio por 10 anos, formada em
Letras-Inglês-Literatura, Elysanna Louzada iniciou sua carreira como
escritora em 2011. Lançou cinco livros: Herdeiros do Trono - Vol. 1,
Círculo de Fogo – Vol. 2, Corações em Guerra – Vol. 3 (Trilogia
Herdeiros do Trono); Uma Lição de Amor; Eu Sou O Galo (Paulinas), na
Bienal do Livro Rio 2015. Participou da coletânea de contos Grandes
Histórias da Bíblia (Seleções), que reuniu autores como Zuenir Ventura e
Ignácio Loyola Brandão. A autora ainda publicou quatro títulos da série

Amazon e Wattpad, e em lojas físicas.
2. Tema
Escrita Criativa
2. Modalidade
Oficina
4. Público Alvo
Alunos do Ensino Fundamental (do 5° ao 7° anos)
5. Objetivos
Trabalhar o conceito de literatura;
Mostrar a importância da criação literária para a sociedade como
um todo;
Estimular o gosto pela escrita;
Ensinar técnicas que estimulam a criatividade;
Promover a proximidade entre escritor e leitores;
Divulgar a obra Eu Sou o Galo;
Mostrar a importância da leitura para produção textual.
6. Conteúdo/Ementa

1. O que é literatura.

Projetor de slides.

2. Como podemos olhar o mundo de outra maneira?

Microfone e caixa de som.

3. A visão literária.

10. Número mínimo/máximo de participantes

4. Importância da literatura no dia a dia.

Número mínimo de participantes: 10

5. O que é preciso para escrever um texto literário?

Número máximo: 25

6. Poesias

11. Duração da atividade proposta

7. Sentimentos e observações.

50 minutos para a explanação do conteúdo e 20 minutos (podemos

8. O seu sentimento.
9. Como expressar o que sinto em palavras?
10. Musicalidade das palavras.

ser estendido conforme a necessidade do público) para produção textual.
Após a oficina, os alunos poderão tirar fotos com a autora e ter
seus livros autografados, caso haja interesse.

11. O texto através dos cinco sentidos

12. Custo

12. Colocando em prática os conceitos aprendidos

A ser combinado com o autor.

7. Metodologia
Aula dinâmica que promove a interação entre os participantes.
8. Público-alvo
Alunos de 7 a 11 anos
9. Recursos necessários para a realização
Sala ampla e arejada para comportar um público de 20 a 25
alunos. Nessa proposta, a ideia é que o autor fique o mais próximo possível
das crianças.

Saiba mais sobre a autora e livros publicados em:
www.instagram.com/elysannalouzada
www.facebook.com/elysannalouzadaescritora
www.elysannalouzada.com.br
Twitter: @ElysannaLouzada
Agendamento de palestras em escolas, livrarias, eventos e feiras
literárias: elysannalouzada@gmail.com
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