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AUTORA
Patricia Auerbach nasceu em São 

Paulo, em 1978. Realizou seus estu-
dos de formação em arquitetura, em 
Nova York, onde também se especia-
lizou em história da arte e desenho. 
Atualmente é escritora, ilustradora de 
livros infantis e arte-educadora. Inte-
ressa-lhe especialmente a leitura de 
imagens na literatura ilustrada. Dentre 
suas obras, destacamos O jornal, ven-
cedor do prêmio FNLIJ 2013 de Melhor 
Livro na categoria Imagem, O lenço,  
A garrafa e Patacoadas, todas publica-
das pelo Grupo Brinque-Book.

OBRA
Nesta divertida e delicada obra de 

Patricia Auerbach, somos convidados 
a acompanhar um momento muito 
especial da vida de Tobias: o momen-
to em que ele aprende a ler! 

Ao desvendar os mistérios do alfabe-
to e suas combinações, o garoto não 
esconde a satisfação. Afinal, como é 
bom finalmente poder compreender 
avisos, escrever e receber cartas, iden-
tificar os sinais nas placas, ler um livro... 
Assim, com um singelo e alegre relato, 
Tobias nos conta como a leitura e a es-
crita estão, pouco a pouco, mudando a 
sua vida – para melhor! 

Ao acompanhar as reflexões e os de-
safios da personagem, o pequeno leitor 

encontrará semelhanças com a sua pró-
pria história e realidade. Seja por meio 
da expressão dos próprios sentimentos 
ou da possibilidade de estabelecer no-
vas formas de relações com as pessoas 
e com o cotidiano, o livro nos mostra 
como a palavra escrita acaba operando 
como um veículo para a reflexão sobre 
o próprio “estar no mundo”. 

Escrita em primeira pessoa, a obra 
também lança mão de curiosas ilus-
trações para trazer à tona a sensação 
de descoberta que invade a perso-
nagem. Mais do que acompanhar o 
texto, as imagens compõem com ele, 
estimulando o leitor a um divertido 
jogo de construção de sentidos. As-
sim, palavra e imagem são articuladas 
de modo a dar a ver bilhetes, legendas 
de desenhos, listas variadas, entre ou-
tros exemplos do incrível novo mun-
do de exploração de Tobias.

Por todas essas razões, Já sei ler! se 
configura como uma ótima leitura para 
alunos do Fundamental I que, assim 
como Tobias, também estão recém-fa-
miliarizados com as infinitas possibilida-
des do alfabeto. Ao tratar a alfabetização 
como tema central, o livro se revela 
como um sólido estímulo não apenas 
à leitura, mas ao aprendizado como um 
todo. Afinal, compreender as palavras é 
compreender o mundo; e escrevê-las é 
também uma maneira de reinventá-lo. 

Gênero textual:
Conto

Competências:
Língua Portuguesa e Arte

Temas:
Alfabetização / Descoberta de si 

/ Família, amigos e escola 

Categoria:
Fundamental I (1º ao 3º ano)
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CLASSIFICAÇÕES



Preparando a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP18, EF15LP02 e EF15LP09)

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

Apresente a capa do livro aos alu-
nos, pedindo que observem aten-
tamente a ilustração. Quais sãos os 
elementos retratados? O que o ga-
roto está fazendo? Se prestarmos 
atenção nas letras que ele observa 
com a lupa, será possível identificar 
algumas palavras. Que palavras são 
essas? De que maneira é possível 
relacioná-las com o título do livro?

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das hipóteses 
realizadas.

Peça para algum aluno ler, em voz 
alta, a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. A turma provavel-
mente deduzirá que o tema central 
do livro é a alfabetização do garoto 
Tobias. Esse tema lhes parece pró-
ximo ou distante? Por quê? A partir 
dessa primeira leitura e conversa, 
questione os alunos sobre as suas ex-
pectativas para a obra.
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(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.

Com o intuito de aproximar os alu-
nos do universo da obra, convide-os 
a relembrarem e partilharem com a 
turma algumas lembranças de seus 
próprios processos de alfabetização. 
Quais foram as principais dificulda-
des? Existem letras que ainda são 
um desafio? Quais? O que mudou 
em suas vidas a partir do momento 
em que começaram a ler? Em clima 
descontraído, permita que todos par-
tilhem suas experiências pessoais.  

Arte (EF15AR05)

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e  
da comunidade.

Dando continuidade à atividade an-
terior, proponha um intercâmbio com 
as aulas de artes. Cada aluno deverá 
criar um desenho buscando represen-
tar uma memória do seu processo de 
alfabetização. Assim como acontece 
na ilustração da capa, estimule os alu-
nos a utilizarem letras e palavras na 
composição do desenho. Ao final da 
atividade, exponha os desenhos nas 
paredes da sala de aula. 

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF01LP17, EF15LP18 e EF15LP09)

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas 

para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/ finalidade do texto.
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Nas páginas 8 e 9, o garoto Tobias 
deve preencher uma ficha, apresenta-
da na ilustração. Peça aos alunos que 
preencham a ficha com os seus pró-
prios dados, seja escrevendo no livro, 
seja transcrevendo a ficha para seus 
cadernos. Além de exercitar a escrita, 
a atividade vai colaborar para a identi-
ficação com a personagem. 

Seguindo a lógica do exercício an-
terior, chame a atenção dos alunos 
para as páginas 10 e 11, nas quais 
Tobias escreve uma espécie de cro-
nograma de suas aulas. Assim, peça-
-lhes que façam o mesmo, levando 
em conta o planejamento de aulas 
de sua própria escola.  Mais uma vez, 
a escrita pode se dar tanto no livro, 
dentro da imagem da lousa, quanto 
nos cadernos dos alunos.

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

Chame a atenção dos alunos para 
as diferentes fontes que compõem 
o texto. Por um lado, será possível 
identificar o texto principal, que é 
escrito em grandes letras pretas e 
representa a narrativa em primeira 
pessoa. Por outro, existem também 
uma série de palavras e expressões 
que simulam uma escrita feita à 
mão, com diferentes cores e tipos de 
canetas e lápis. Por que será que o 
livro lança mão desse recurso? Pode-
mos dizer que as palavras “escritas à 
mão” fazem parte da ilustração? Por 
quê? De que maneira elas se relacio-
nam com a narrativa? 

A página 30 apresenta um jogo de 
palavras cruzadas, no qual o desafio 

é escrever o nome dos objetos ilus-
trados. É hora de lançar o desafio! 
Além de exercitar a livre associação 
entre imagem e palavra, a atividade 
ainda permite uma atenção especial 
à ortografia. Será que os alunos con-
seguirão preencher todas as casas?

(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.

Por se tratar de um livro relativa-
mente curto, proponha uma segun-
da leitura, a ser realizada de forma 
compartilhada pela turma. Cada 
aluno poderá ficar responsável por 
uma página. Conduza essa leitura de 
maneira pausada, de modo que os 
alunos tenham tempo de observar e 
até mesmo comentar as ilustrações 
antes de cada troca de interlocutor. 
Volume da voz e boa articulação das 
palavras são aspectos a serem consi-
derados na leitura.

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP04, EF02LP13, EF01LP17, 

EF12LP01 e EF01LP22)

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

Forme uma roda com a turma e re-
tome a seguinte passagem do livro 
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como base para reflexão: o momen-
to em que, ao ler um livro, Tobias nos 
diz “Se a noite chegar, eu viajo” (p. 24 
e 25). A julgar pela ilustração, a que 
tipo de viagem ele está se referindo? 
Não será difícil compreender que 
se trata do próprio ato de ler! Mas o 
que nos permite compará-lo a uma 
viagem? Estimule todos os alunos a 
expressarem suas opiniões pessoais, 
criando um ambiente de escuta e 
atenção para a fala do outro.

(EF02LP13) Planejar e produzir 
bilhetes e cartas, em meio 

impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

Uma das vantagens que Tobias 
vê em aprender a ler e escrever é a 
possibilidade de escrever cartas. To-
mando-o como exemplo, peça aos 
alunos que redijam um texto desse 
gênero. Para tornar a atividade mais 
lúdica, o destinatário da carta pode 
ser o próprio Tobias. O que os alu-
nos gostariam de dizer a ele? Uma 
sugestão é compartilhar alguma 
experiência ou reflexão relacionadas 
aos seus processos individuais de 
alfabetização. Para guiar a escrita, 
oriente-os sobre as partes que com-
põem a carta: local e data, saudação, 
corpo, despedida e assinatura.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 

receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Nas páginas 16 e 17, Tobias nos 
conta que se alguém não entender 
um de seus desenhos, agora ele 
pode colocar legenda. Afinal, o que 
é uma legenda? Converse um pou-
co com os alunos sobre como esse 
recurso é usado para descrever ou 
contextualizar uma imagem. Em 
seguida, peça que a turma recolha 
imagens diversas de revistas e jor-
nais. O ideal é que essas imagens 
contenham fotografias de pessoas 
ou animais. Uma vez coletadas as 
fotos, distribua-as entre grupos de 
três alunos. Cada integrante do gru-
po deverá escrever uma legenda 
para a imagem recebida. Para tanto, 
estimule-os a lançar mão da cria-
tividade, imaginando situações e 
ações em torno da imagem. Ao final, 
compare os resultados. As legendas 
foram muito diferentes entre si? Ou 
foram semelhantes? Por quê?

(EF12LP01) Ler palavras novas com 
precisão na decodificação, no caso 
de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

Com o intuito de exercitar a or-
tografia de maneira lúdica, pro-
ponha uma gincana de “jogo da 
forca” aos alunos. Cada um deverá 
escolher uma palavra que considere 
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interessante como desafio. Se achar 
válido, sugira que eles pesquisem 
no dicionário. Uma vez escolhida a 
palavra, é hora de elaborar alguma 
dica a seu respeito. Por exemplo, se 
a palavra for “dente-de-leão”, a dica 
pode ser “flor cujo nome lembra um 
animal”. Em seguida, um a um, os 
alunos deverão ir até a lousa para 
desenhar a famosa forca sobre as ca-
sas das letras e escrever a dica da pa-
lavra escolhida. Que comece o jogo!

(EF01LP22) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
diagramas, entrevistas, curiosidades, 

dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou 

impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

Os alunos provavelmente já estão 
familiarizados com o nosso alfabeto, 
mas o que dizer dos muitos outros 
que compõem outros idiomas? Será 
que a turma já teve contato com o 
alfabeto grego, o cirílico, ou o ára-
be? E o que dizer, por exemplo, dos 
caracteres chineses? Divida a turma 
em grupos e peça-lhes que pesqui-
sem um pouco mais sobre esses 
alfabetos, trazendo referências de 
suas grafias para a sala de aula. Será 
uma ótima maneira de visualizar a 

diversidade linguística que permeia 
nossa comunicação.

Arte (EF15AR05)

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

Dando continuidade ao exercício 
anterior, proponha um intercâmbio 
com as aulas de artes. Tomando as 
ilustrações do livro como referência, 
que mesclam imagens e palavras es-
critas, peça que cada aluno crie um 
desenho buscando inserir alguma 
grafia de alfabeto estrangeiro. As 
imagens podem ilustrar uma aula de 
língua estrangeira, ou ainda brincar 
com algumas traduções pesquisa-
das na internet, por exemplo: “καφέ” 
significa café em grego, e “木” signi-
fica árvore em chinês. É hora de sol-
tar a imaginação!
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