As Aventuras de Robin Hood

Com tradução e adaptação de importantes escritores nacionais, as obras contam com informações sobre os autores,
iconograﬁa, ilustrações e comentários que contextualizam e facilitam a compreensão do texto original dos grandes
clássicos
Grandes textos da literatura universal são essenciais para entender os anseios
humanos, compreender aspectos culturais e comportamentais e acompanhar a
evolução da história. No entanto, nem sempre são digeridos pelo leitor com
facilidade. Para cobrir essa lacuna e auxiliar os jovens que, dentro ou fora do
universo escolar, se aventuram nessas leituras, a FTD Educação criou a
coleção Almanaque dos Clássicos da Literatura Universal. Sem perder o poder
encantador das obras originais, a coleção traz adaptações feitas por renomados
especialistas brasileiros.
Em 2017, chegam ao mercado mais três títulos que se juntam aos dez já
publicados*: Moby Dick, A Ilha do Tesouro e As Aventuras de Robin Hood. Cada
livro conta com informações adicionais organizadas em um almanaque que
abordam a vida, a obra e a época do autor de maneira concisa e em um projeto
gráﬁco moderno. Completam o almanaque iconograﬁas e ilustrações. A edição
reúne ainda dois textos de especialistas nas seções “A chave para descobrir os
clássicos” e “Convite à leitura”, um depoimento especial do tradutor e
adaptador da obra.

AS AVENTURAS DE ROBIN
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*Títulos já publicados anteriormente: Sherlock Holmes; O Morro dos Ventos
Uivantes; O Naufrágio do Golden Mary; Viagem ao Centro da Terra; Volta ao
Mundo em 80 dias; Vinte Mil Léguas Submarinas; O Conde de Monte Cristo; Os
Miseráveis; Dom Quixote; A Tulipa Negra.
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Há mais de 100 anos, a FTD tem como missão transformar a sociedade por meio da Educação, pensando além e
inspirando a descoberta, a escolha, a liberdade e a cidadania. Reconhecida como uma empresa parceira, ﬂexível e
humana, em 2015 reposicionou sua marca no mercado e passou a se chamar FTD Educação, cujo slogan é ’Educar bem
é pensar além’. Sua proposta é integrada para escolas, alunos, professores e sociedade e conta com: materiais didáticos
e de literatura; Soluções Educacionais  com suporte para escolas, consultoria educacional, formação de professores,
entre outros; novas tecnologias  ferramentas que ampliam possibilidades de ensino dentro e fora da sala de aula; obras
e serviços que envolvem a família na busca por uma Educação completa.
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