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O Luca (na verdade, o nome dele é Luiz Carlos, mas
quase ninguém sabe disso) nasceu e mora em Curitiba,
é formado em Geografia pela Universidade Federal
do Paraná, com um Mestrado em Educação pela
Universidade de Paris V, em que teve como orientador
o grande psicólogo piagetiano Gérard Vergnaud.
Foi professor e coordenador pedagógico da área
de Geografia do Colégio Anjo da Guarda, de Curitiba,
no início dos anos 1980, atuou durante uma década
junto ao Projeto Araucária, da UFPR, com redes
públicas de creches e, desde 1994, trabalha como
consultor pedagógico junto à unidade de Tecnologias Educacionais da Positivo Informática, ajudando a
conceber softwares e artefatos educativos e também como criador de Projetos Colaborativos para os portais
educacionais da empresa.
Em 2010, publicou dois livros de literatura infantil pela editora Aymará: O Planetinha Tosse Tosse e O
Planetinha Encharcado e, em 2012, está prevista a publicação de uma obra voltada para professoras(es),
Práticas Inter e Transdiciplinares, pela editora Ática. Desde 2008 é sócio da Labirintos Lúdicos, empresa que
promove experiências educativas inovadoras usando um poderoso símbolo arquetípico.
contato@lucapr.com.br

Franklin Agostinho
O trabalho do Frank aparece principalmente no livro impresso
que conta A História do Pequeno Reino, e nas ilustrações aqui do site.
Ele também nasceu em Curitiba, é ilustrador autodidata e iniciou sua
carreira em 1989, como arte finalista em uma agência de publicidade.
Tendo passado por várias empresas do setor de propaganda, chegou
a se estabelecer como ilustrador freelancer.
Trabalhou durante 10 anos em equipes de produção de softwares
educacionais, na divisão de Tecnologias Educacionais da Positivo
Informática, e atualmente é diretor de arte em uma empresa que
desenvolve jogos eletrônicos. Em sua carteira de clientes, constam
empresas de grande porte como Volvo do Brasil, Matte Leão,
McGraw Hill e outras.
O Frank tem um talento enorme e uma legião de fãs. Mais do que
um ilustrador, ele é um grande artista.
frank_agostinho@hotmail.com
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