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cujos títulos são todos assinados 
por Sandroni e Albini.

• Referências a obras e autores 
clássicos, como Monteiro Lobato.

• Transdisciplinaridade ao integrar 
história e meio ambiente à 
narrativa.

Um passeio para 
conhecer o novo 
namorado da Marga 
acaba levando a família  
ao século XIX
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
Uma novidade inesperada anima a família Manso. Seu nome? 
Herculano, o novo namorado de Marga. Para conhecê-lo, Ludi, 
seus pais e irmãos embarcam no fusca de seu Marcos direto para... 
o século XIX! Como tudo na família dessa já conhecida marquesa 
– assim chamada numa deliciosa referência a Monteiro Lobato –, 
o que seria um simples piquenique na Floresta da Tijuca vira uma 
viagem no tempo que a põe às voltas com o reflorestamento do 
local. Ludi nos leva a atravessar a ponte que separa a floresta, tal 
como é hoje, da floresta da época do Império, devastada e em 
processo de recuperação. 

Em sala de aula
O livro aborda temas muito atuais como relacionamento familiar, 
cooperação, meio ambiente, embora boa parte da ação se passe 
ainda no Brasil Império, recuo no tempo que põe também em 
evidência o tema história. Pode-se conversar com as crianças sobre 
o uso que fazemos hoje das florestas, devastando grandes áreas 
de mata virgem para servirem de pastagem, por exemplo. Como 
o agronegócio tem lidado com nossos recursos naturais e que 
impactos isso pode ter? E os nossos líderes? O que fazem? Como 
são nossas leis sobre isso? Mesmo sem viajar no tempo, como Ludi, 
poderíamos participar de algum trabalho de reflorestamento? O 
que mudou, nesse sentido, do Brasil Colônia para os dias de hoje? 
Pessoas escravizadas são heroínas e heróis nessa história. Como 
são as condições de trabalho no campo hoje em dia?
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