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Contação de histórias, sessões de autógrafos,
bate-papo com a autora, oficina artística,
mediação de leitura, palestra sobre literatura
e leitura (professores) são algumas das
propostas que disponibilizo para realização
em sua escola.

Aguardo seu contato! 

LIVROS PUBLICADOS

O dia em que troquei de mãe 

História de passarinho 

Textos sentidos 

A riqueza da doação

           (41) 99677 – 9924
   jacquelinepmattos@gmail.com

@jacqueline.demattos
      www.jacqueesuashistorias.com.br

Caco adotado: um gato
malhado e muito mimado 

A riqueza das emoções 

Lara, o mar e a tartaruga

Mais vozes



Uma entrevista
com José
Henriques, a
pessoa mais
criativa do
mundo.

O DIA EM QUE
TROQUEI DE MÃE

Você já teve vontade
de trocar de mãe?

Sim, não...? 
Conheça a história de
Bruna que passa por

uma experiência muito
diferente em sua vida

e chega a uma
importante conclusão.

Leleco menino alegre, gostava
muito de brincar 

com sua turma. Mas, em suas
brincadeiras vive uma situação

que transformou sua vida.
Quer saber? Leia e descubra

o final desta história.

CACO ADOTADO: UM
GATO MALHADO E
MUITO MIMADO 

A menina e o gatinho...Esta
é a história de um encontro
muito especial entre Gabi e

Caco. Descubra o que
mudou na vida dos dois

depois que eles se
conheceram.

Tudo estava bem... Até que um
dia a professora Lina precisou
deixar sua turma de alunos. E
agora? O que vai acontecer?

Tantos sentimentos surgem neste
momento, mas você vai precisar
ler para saber as surpresas desta

história.

TEXTOS SENTIDOS

A coletânea apresenta
autores que escreveram
histórias de seu cotidiano,
textos que fazem todo o
sentido. Emoção e humor

estão presentes nas
páginas desta obra. 

Leia e conheça as quatro
crônicas da autora!

HISTÓRIA DE
PASSARINHO 

A vida de Nina é perfeita! 
Uma linda casa, brinquedos, amigos,

escola e família. 
Porém, ao ver uma cena na

rua ficou triste e pensativa.Tomou
então uma atitude que gerou grande

alegria. O que será?
Descubra ao ler esta história de amor

e partilha.

A RIQUEZA DA DOAÇÃO

A RIQUEZA DAS
EMOÇÕES 

LARA, O MAR E A
TARTARUGA

O que pode acontecer nas
férias em uma praia?
Brincadeiras, diversão,

aventura e descobertas. 
Lara, além disso tudo, viveu
uma experiência diferente.

O que será? Convido você a ler
esta história e descobrir a

experiência de Lara.

A antologia Mais Vozes é uma
obra que dá voz para os

esquecidos de nossa sociedade. 
Histórias fortes que emocionam.
Leia para conhecer cada uma

delas.

MAIS VOZES

http://www.francoeditora.com.br/pd-529ca9-o-dia-em-que-troquei-de-mae.html?ct=1ea28c&p=2&s=1
https://www.amazon.com.br/Hist%C3%B3ria-Passarinho-Jacqueline-Mattos/dp/8592164907
https://www.editorainverso.com.br/pagina-de-produto/textos-sentidos
https://maisativos.com.br/loja/produtos/a-riqueza-da-doacao/
https://www.editorainverso.com.br/pagina-de-produto/caco-adotado-um-gato-malhado-e-muito-mimado
https://maisativos.com.br/loja/produtos/a-riqueza-das-emocoes/
https://www.editorainverso.com.br/pagina-de-produto/lara-o-mar-e-a-tartaruga-lara-the-sea-and-the-turtle
https://www.editorainverso.com.br/pagina-de-produto/mais-vozes-vol-01

