Os Cabelos De Sara (Portuguese Edition)

O livro Os cabelos de Sara discute, em
mais uma historinha da simpatica
personagem Sara, um assunto importante: o
respeito a diversidade. E uma excelente
oportunidade de professores e estudantes
das series iniciais debaterem o tema em
sala de aula. Este livro foi escrito por
Gisele Gama Andrade, doutora em Lingua
Portuguesa e pos-doutora em avaliacao,
que ao longo da historia tem coordenado
avaliacoes em larga escala nacionais e
internacionais e que tem comprometimento
muito serio e efetivo a mais de vinte anos
com a educacao brasileira. ?Este livro foi
ilustrado por Ronaldo Santana desenhista
de ilustracoes, animacoes e historias em
quadrinhos. ?Com sua sensibilidade,
conseguiu capturar, em seus desenhos, os
sentimentos de Sara e de suas aventuras.
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