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Eu sou a NYE RIBEIRO
Você quer me conhecer? 
Um pouco da minha história
Vou mostrar para você.



Nasci em Boa Esperança
Cidade de Minas Gerais.
Veja só a minha foto
Onde estou com os meus pais.



Sou a terceira filha
No meio de cinco irmãos.

Essa família tão grande
Guardo no meu coração.



No dia 7 de setembro
Minha escola desfilava.

Ainda hoje eu me lembro
Era uma aluna aplicada!



Fazer teatro e balé
Mas que bela diversão!
Princesa, bruxinha ou fada 
Sempre uma nova atração.



Por gostar muito de ler 
Além de brincar de boneca
Ganhei logo um apelido:
“Ratinha de biblioteca”.



Meu sonho, desde criança,
Era ser uma escritora.

Mas antes fui jornalista 
E também fui professora. 



Meu sonho de ser mãe
Fui mais tarde realizar.
Com minhas filhas queridas 
Você vai se encantar.



Com uma delas, Beatriz,
Montei logo uma editora.
Foi uma ideia feliz
Para quem é uma autora.



Visitei muitas escolas
Por esse Brasil afora.
Mas, hoje, o meu trabalho
É dentro da Editora.



Meu livro que eu gosto mais?
Não me pergunte qual!
Hoje, são mais de 50
Cada um especial.



Tem “Zip”, o caracolzinho
Que o tempo todo procura
Sua casa, seu cantinho...
E vai encontrando os amigos
Ao longo de seu caminho:
Borboleta, formiga, aranha
Grilo e até passarinho!



Tem também “LELÉ DA CUCA
A passear na floresta.
Uma cobra bem maluca
Que no final faz a festa!



Do amigo
“ESPANTOMIGO”
Sei que você vai gostar.



E com a árvore, 
“COLORINA”,
você vai se encantar!



E se gosta de poesia
Pode também poetar 
Com o “RODA DE LETRINHAS”
Aprender a declamar.



Leia:
“O ANIVERSÁRIO DA LUA”
“COME COME”,
“NA VENDA TEM” 
“BOI  ZAMBU” 
“LÁ VEM O CIRCO”,
“DE TODAS AS CORES”
também!



”ACHADOS 
E PERDIDOS”;
“OLHOS DE VER”, 
 veja só!

E ainda:
“MEDO DE MONSTRO”;
 “OS GUARDADOS DA 

VOVÓ”.



A semente da leitura
Fui plantando com amor.
Quem sabe se algum dia
Você se torna um escritor?



Mas pra isso acontecer
Preste muita atenção:
– “Ratinho de Biblioteca” 
Aprenda a sua lição!



Ame as histórias, os livros,
comece logo a escrever.
E um dia, que alegria!
Muitos livros você vai ter.



Continue lendo 
Escrevendo...
Dê asas à imaginação.
Criar histórias bonitas
É uma linda missão!



Para você, leitor querido,
Com muito carinho e emoção
Um pouco da minha história
E um beijo no coração!

   Nye Ribeiro
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