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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
Troca de Cartas
3. Modalidade
Leitura e Escrita
4. Público Alvo
Alunos do Ensino Fundamental (do 4° ao 7° anos)
5. Objetivos
Trabalhar modalidade textual: carta;
Estimular o gosto pela escrita e pela leitura;
Promover a proximidade entre escritor e leitores;
Resgatar a importância da comunicação através das cartas.
7. Metodologia
Leitura da obra Eu sou o Galo;
Trabalho em sala de aula com os materiais de apoio referente ao
livro Eu sou o Galo que estão disponíveis para download no site da
escritora ou que podem ser fornecidos por e-mail em arquivo aberto;

Elaboração e escrita de uma carta para a autora do livro, Elysanna
Louzada, que irá responder a cada aluno de maneira individual.
8. Público-alvo

PS: A autora remeterá as cartas contento sua resposta para os alunos em
um único envelope lacrado destinado ao endereço da escola que se
encarregará de entregá-las aos alunos.

Alunos de 7 a 11 anos
9. Recursos necessários para a realização
Livro Eu sou o Galo;
Material pedagógico de apoio da obra;
Envelopes;
Selo para postagem.
10. Número mínimo/máximo de participantes
Número mínimo de participantes: 10
Número máximo: 35
11. Custo
Em caso de adoção do livro, não há custo para a escola.

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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