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Maria Teresa 

Autor: Roger Mello  

Em Maria Teresa (Global Editora, R$ 49,90, 32 páginas) a história é narrada por 

uma carranca de embarcação que passa a vida a subir e descer o rio São 

Francisco, espreitando os acontecimentos dos habitantes das cidades ribeiras.  

A narrativa, toda em versos, conta com projeto gráfico do próprio autor. As 

ilustrações trazem ricas informações sobre o cotidiano da região, fazendo 

alusão às suas crenças, costumes e festas tradicionais. 

O texto é acessível aos leitores que começam a ler de forma independente, mas 

também pode ser apresentado à crianças pequenas a partir da observação das 

imagens, por meio da leitura de um adulto. 

Esta obra foi considerada Altamente Recomendável pela FNLIJ (Fundação 

Nacional do Livro Infantil) e recebeu em 1996 o Prêmio FNLIJ, na categoria de 

Melhor Ilustração. Foi selecionada para a Lista de Honra do IBBY (International 

Board on Books for Young People) em 1998, e incluída no catálogo White 

Ravens da Biblioteca Internacional de Munique. E foi indicada também para o 

Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) pela FNLIJ. 

Sobre o autor: 

Roger Mello nasceu em Brasília, em 20 de novembro de 1965, e vem se destacando 

como ilustrador e autor de livros infantis, sendo um dos nomes mais aclamados pela 

crítica e pelo público. Em 2014, ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais 

importante prêmio infantojuvenil do mundo. 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR — BNCC 

Competência Geral 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

Competência Geral 9: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

Para mais informações sobre a obra: 

Carla Haas - Tel.: (11) 3277-7999 – Ramal 276 

carla@globaleditora.com.br 
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. Catálogo:  Fundamental I e II 

. Coleção: Roger Mello 
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