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T
u

ck
a 

co
n

ta
 c

on
to

s,
 “

ca
u

so
s”

,
p

re
m

on
iç

õe
s 

e 
le

it
u

ra
 d

e 
m

ão
s

9 7 8 8 5 7 5 7 6 1 5 3 3
H. P. Comunicação

Editora

H. P. Comunicação
Editora

Maria Helena Cozzolino nasceu em
Vila Inhomirim, 6º distrito de Magé (RJ).
É casada e tem dois filhos: Marcelle
Cozzolino e Ângelo Antonio Cozzolino.

Formada pela UERJ em Pedagogia,
tem especializações em Didática, Psicologia
e Fundamentos, lecionou dez anos no
Instituto de Educação Gov. Roberto
Silveira, em Duque de Caxias, sendo titular
da cadeira de Didática. Tem como hobby
a pintura, tanto clássica quanto moderna.

É escritora, sendo autora dos livros:
“Didática da Linguagem - Como aprender
e como ensinar”. “Didática dos Estudos
Sociais” e “Metodologia da Comunicação
e Expressão”,  para o 3º grau, todos pela
Saraiva.

Fez, em 2009, seu primeiro livro de
contos: “Tucka conta contos, sonhos e
premonições”. Em 2010: “Tucka conta
contos, sonhos, premonições e leitura de
mãos” e, em 2011, o “Tucka conta contos,
causos, premonições e leitura de mãos”,
todos pela editora HP Comunicação.

Membro da Academia Mageense de
Letras, ocupando a cadeira número 33.

Continuamente é convidada a proferir
palestras para professores, diretores e
profissionais de áreas afins, tarefa que
realiza com muito empenho e carinho, pois
ama o que faz.

Maria Helena já foi Chefe Geral da
Coordenadoria do Estado de Magé, Chefe
da Supervisão Escolar - até o 2º grau,
Coordenadora Geral do Município de
Magé, Secretária de Educação do

município e exerceu outros encargos.
Desde a fundação da primeira
Universidade Pública de Magé, no
consórcio CEDERJ/UAB, é sua
Diretora/Coordenadora, cargo que
ocupa até a presente data.

Demonstra grande amor pelos
filhos, netos e pela família em geral, que
funciona como sua alavanca nas
estórias do dia-a-dia nos livros que
vem publicando desde 2009.

Para Maria Helena, acreditar em
Cristo e fazer dele sua Luz Maior é
meta a ser alcançada.

E pede a Cristo que a abençoe e
prolongue os seus dias, sempre em
harmonia com todos.




