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AUTORA
Yasmeen Ismail é uma premiada 

autora e ilustradora irlandesa. Após 
estudar artes em Dublin, sua cidade 
natal, ela se mudou para Londres, 
onde desenvolveu uma sólida e ver-
sátil carreira na área de animação.  
A experiência como roteirista, dire-
tora, produtora e designer levou-a 
por fim a se dedicar à literatura in-
fantil. Entre suas principais obras, 
destacamos o livro de imagem Hora 
de dormir, Fred!, pelo qual recebeu 
diversos prêmios. Atualmente, Yas-
meen Ismail vive em Bristol, Ingla-
terra, com sua família.

OBRA
Em Eu sou uma menina!, o peque-

no leitor é convidado a conhecer 

uma personagem cativante: uma 
menina que simplesmente gosta 
de ser quem é. Mais do que isso, ela 
gosta de se divertir, de brincar, fazer 
bagunça, fazer barulho. Ela gosta de 
competir e de se esforçar para ser 
a melhor naquilo que lhe interessa. 
E justamente por ser tão autêntica, 
tão espontânea e decidida, ela sofre 
de uma leve sina – todos a sua volta 
a confundem com um menino!

Ora! Mas o que uma coisa tem a ver 
com a outra? Infelizmente, mais do 
que gostaríamos de admitir...

De uma maneira bastante asser-
tiva e delicada, a autora Yasmeen 
Ismail conduz-nos pela mão por 
situações cotidianas reveladoras 
de enraizados preconceitos de gê-
nero. Afinal, por que reagimos com 
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naturalidade quando um menino 
usa roupas confortáveis e se suja na 
hora do lanche, mas estranhamos 
quando isso ocorre com uma me-
nina? Por que esperamos que uma 
menina seja silenciosa e não se per-
mita incomodar tanto o entorno 
quanto um menino?

As respostas a essas perguntas não 
são fáceis de encarar, e por isso mes-
mo promovem reflexões tão perti-
nentes às crianças de hoje.

A personagem desta obra parece 
nos dizer: "Meninas são livres para ves-
tir a cor que bem entenderem e para 
brincar do que quiserem!” Sem ne-
nhum tipo de radicalismo, o livro nos 
convida a aguçar o olhar, questionan-
do antigas e naturalizadas convenções 
de gênero. Desconstruir preconcei-
tos é uma tarefa árdua. Eu sou uma 
menina! mostra que existe uma pos-
sibilidade melhor e mais saudável – 
simplesmente não construí-los.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES

Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF02LP14 e 
EF15LP09)

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

Leia para a turma a sinopse do li-
vro, localizada em sua quarta capa. 
Uma frase merece especial atenção 
por apresentar de maneira bastante 
sucinta o drama central da história: “A 
menina deste livro gosta de vencer, é 
espontânea, rápida e forte. E é sem-
pre confundida com um menino!”. 

Aproveite o gancho para dar voz às 
meninas da sala de aula. Em algum 
momento elas já passaram por uma 
situação similar? Que tal comparti-
lhar suas experiências com a turma? 
Conduza a conversa com delicadeza 
e respeito, criando um ambiente aco-
lhedor para receber os relatos pesso-
ais das garotas.

Língua Portuguesa (EF15LP18)

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

As ilustrações de capa e quarta 
capa apresentam diversos retratos da 
personagem central. Peça aos alunos 
que observem as imagens com aten-
ção. O que a garota está fazendo em 
cada uma delas? Afinal, essas ativida-
des cabem exclusivamente a garo-
tos? Por que elas levariam a garota a 
ser confundida com um menino?

Arte (EF15AR20)

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.
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Que tal um intercâmbio com as au-
las de Teatro? Com base no título do 
livro, proponha um jogo de improvi-
sação à turma. Em grupos de três ou 
quatro integrantes, os alunos deve-
rão criar e representar uma situação 
cotidiana que culmine na expressão 
do título. Se necessário, ofereça al-
gumas sugestões; por exemplo, uma 
menina que gosta de brincar com 
carrinhos ou que usa o cabelo cur-
tinho e por isso é confundida com 
um menino. Outra opção talvez ain-
da mais interessante seja utilizar os 
relatos pessoais apresentados como 
mote da cena. Ao final de cada im-
provisação, a tradicional salva de pal-
mas é sempre bem-vinda!

Lendo o livro

Língua Portuguesa (EF15LP16 e 
EF01LP26)

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF01LP26) Identificar elementos 
de uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço.

Forme uma roda com a turma, ex-
plicando-lhes que chegou a hora de 
ler o livro. Neste primeiro momento, 
faça uma leitura em voz alta, pedin-
do aos alunos que acompanhem a 
narrativa em seus respectivos livros.  

O silêncio e a concentração, é claro, 
são fundamentais para o bom anda-
mento do exercício. Como desafio 
extra, peça às crianças que identifi-
quem, com o apoio das ilustrações, os 
cenários por onde a história transita; 
por exemplo, uma lanchonete, uma 
biblioteca e uma sala de brinquedos. 

Língua Portuguesa (EF15LP09 e 
EF01LP19)

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.
(EF01LP19) Recitar parlendas, 

quadras, quadrinhas, trava-línguas, 
com entonação adequada e 

observando as rimas.

Proponha uma segunda leitura 
em voz alta do livro, dessa vez lú-
dica e partilhada pela turma. Como 
um grande coro, as garotas ficarão 
responsáveis pelas falas da perso-
nagem central. Para tanto, chame a 
atenção das meninas às diferentes 
entonações que podem ser aplica-
das para cada “Eu sou uma menina” 
proferido. Por exemplo, na página 
19, quando a personagem está na 
biblioteca, sua fala pode ser sussur-
rada, enquanto, na página 21, pode 
ser quase gritada de modo que seja 
ouvida por cima do som da bateria. 
Os garotos, por sua vez, ficarão res-
ponsáveis pela voz do narrador e 
dos personagens secundários. 
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Língua Portuguesa (EF15LP18 e 
EF01LP20)

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, 
regras, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), a formatação 
e diagramação específica de cada um 

desses gêneros.

Ao longo da história, a perso-
nagem central realiza diversas 
ações, como andar de patinete, 

brincar de bambolê, tocar bateria 
e fazer exercícios físicos. Chame a 
atenção da turma ao fato de que to-
das elas são reveladas pelas ilustra-
ções, e não pelo texto! Levando isso 
em conta, proponha a formulação 
coletiva de pequenas legendas para 
as imagens; por exemplo, “A menina 
está se lambuzando ao tomar um 
milk-shake” ou “Ao pular na piscina, a 
menina trombou na onça, derruban-
do seu suco”.

Após a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP11 e 
EF35LP03)

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor.

(EF35LP03) Identificar 
a ideia central do 

texto, demonstrando 
compreensão global.
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Forme uma roda com a turma e 
proponha um bate-papo sobre o li-
vro. Afinal, na opinião dos alunos, 
qual é o tema central da obra? Qual 
é a diferença entre meninas e meni-
nos? O que é preconceito? Como são 
as brincadeiras entre crianças? Após 
levantar algumas hipóteses, peça 
que cada aluno complete em voz alta 
a frase “O livro me fez pensar sobre...”.

Língua Portuguesa (EF02LP14 e 
EF12LP13)

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

(EF12LP13) Planejar, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 

do professor, slogans e peça de 
campanha de conscientização 

destinada ao público infantil que 
possam ser repassados oralmente 
por meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto/finalidade do texto.

Independentemente de sermos 
meninos ou meninas, todos nós te-
mos algo que gostamos muito de 
fazer, seja brincar de faz de conta, 
dançar, desenhar, jogar futebol en-
tre muitas outras opções. Levando 
isso em conta, forme uma roda com a 
turma e convide cada criança a com-
pletar em voz alta a frase “Eu sou uma 
menina e gosto de...” ou “Eu sou um 

menino e gosto de...”. Vale lembrar 
que não existem respostas certas ou 
erradas; o importante aqui é ser sin-
cero! Caso haja condições técnicas, 
proponha uma versão filmada desses 
breves relatos. Uma rápida edição 
criará um vídeo múltiplo e inclusivo, 
dando voz a todos os depoimentos.

Arte (EF15AR04)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Como um complemento da ativi-
dade anterior, proponha um inter-
câmbio com as aulas de Arte. Ofereça 
cartelas de cartolina aos alunos (apro-
ximadamente 10 x 15 cm) e peça-lhes 
que criem um desenho retratando a si 
próprios em sua atividade favorita. O 
desenho poderá ser feito com grafite 
e colorido com aquarela, a exemplo 
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das ilustrações do livro. No verso da 
cartela, cada criança deverá escrever 
a frase formulada anteriormente. Em 
seguida, crie uma instalação em sala 
de aula, pendurando as cartelas com 
a ajuda de barbantes pregados no 
teto. Por fim, permita que todos inte-
rajam com a obra, observando e ma-
nipulando as cartelas penduradas.

Geografia (EF01GE06) e Língua 
Portuguesa (EF15LP09)

(EF01GE06) Descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia 
ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), 
considerando técnicas e materiais 

utilizados em sua produção.

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

Nas páginas 22 e 23, os persona-
gens estão se divertindo em uma 
sala de brinquedos. O que deveria ser 
um momento de confraternização 
e diversão, entretanto, acaba se tor-
nando um pouco desagradável com 

o comentário de um menino: “Bone-
cas são pra meninas”. Peça aos alu-
nos que retomem essa passagem do 
livro. Afinal, quais são os brinquedos 
utilizados pelos personagens? São 
similares ou diferentes daqueles dos 
alunos? Será que assim como o ele-
fante, os meninos também gostam 
de brincar de boneca? E o que dizer 
das meninas?

Geografia (EF01GE06) e
Arte (EF15AR04)

(EF01GE06) Descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia 
ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), 
considerando técnicas e materiais 

utilizados em sua produção.

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.
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Outro detalhe que merece atenção 
da turma são as roupas utilizadas pe-
los personagens. Conforme os alunos 
certamente repararam, a persona-
gem central não usa saia, vestido ou 
outras peças tipicamente atribuídas 
ao gênero feminino. Levando isso 
em conta, questione: Afinal, existem 
roupas certas para meninos e roupas 
certas para meninas? Por quê? Após 
um bate-papo reflexivo, proponha 
um intercâmbio com as aulas de Arte. 
Divida a turma em dois grandes gru-
pos e peça-lhes que criem, em uma 
folha tamanho A4, um personagem 

de gênero feminino (grupo 1) e outro 
de gênero masculino (grupo 2). Em 
seguida, cada grupo deverá dese-
nhar uma série de peças de vestuá-
rio a serem recortadas – calças, saias, 
chapéus, brincos, colares, sapatos de 
diferentes estilos, camisas, camisetas, 
vestidos etc. – e aplicadas sobre os 
personagens. Nesse momento, vale 
juntar todas as peças, experimentan-
do as mais variadas e inusitadas com-
posições. O objetivo da atividade, é 
importante lembrar, consiste em dis-
cutir e exercitar a diversidade, bem 
como a pluralidade cultural.
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