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Lista de dedicatória: 

a) às , pérolas do nosso jardim;Margaridas
b) ao , presença afetiva;Anjo Gabriel
c)  à  e ao , pelo prazer Manuela João Gabriel
     de  brincar com as palavras;
d) à , por ter me ensinado o Amanda
    amor incondicional;
e) a , companheiro da alvorada Paulo
    ao anoitecer;
f)  a , pela magia do desenho;Libório
g) à família e aos amigos, por ser 
    quem sou.



TODO MUNDO
TEM UM NOME...



Eu tenho uma sobrinha 
Que se chama Manuela
Nós a chamamos Cara de panela!
Cara de janela! Cara de remela!



Tem o JOÃO GABRIEL 
Cara de pastel

Ou JOÃO 
Cara de sabichão.



Tem a AMANDINHA
Cara de Fuinha

Ou será
de princesinha?



Tomando banho de sol.

Tem o RENATO
Cara de lagarto



E RICARDO
Que cara tem?



Tem a CAROLINA
Cara de farol

Iluminando a vida.



Tinha o ZÉ MANOEL
Mas esse foi para o CÉU

E ficou com a
cara do Anjo Gabriel.



Tem outro JOÃO
Cara de sabão
Espumando travessura.



Tem o NETINHO, mas esse
Não tem a cara que o nome dá.



E ELAINE, qual a cara
Que o nome dá?



Tem a CAMILA, Cara de Argila
Moldada na alegria.



Antes que eu me esqueça
Sou SOLANGE
Cara de Monange.



E VOCÊ, TEM CARA
DE QUÊ?



Meu nome é 
LIBÓRIO MELO, 

sou  ilustrador e 
também escrevo 
nas horas vagas. 

Para mim, dar cara 
a esse livro foi tão 

bom quanto 
participar de uma 

divertida 
brincadeira. 

Aguardo com 
ansiedade outros 
livros da autora.  

Sou , SOLANGE
cara de Monange! 
Pernambucana de 
nascimento e 
olindense de coração. 
Pedagoga e 
professora por 
contingência. 
Escritora por opção. 
CARA DE QUÊ? é 
o meu primeiro livro 
assado e na fornalha 
tem outros assando. 
Espero que você o 
devore com fome de 
brincadeira. 


