
O livro 
Fiel ao seu objetivo de estimular e fixar o processo de 
alfabetização, este abecedário traz muitas palavras que já fazem 
parte do universo infantil e também outras, que enriquecerão o 
vocabulário dos jovens leitores. 
A escolha cuidadosa das palavras equilibra aquelas de leitura 
mais simples com as de média e maior dificuldade. O projeto 
gráfico motiva o interesse e desperta a curiosidade das crianças, 
enquanto os desenhos têm apelo singelo e lúdico, encantando os 
leitores de imagens.

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
alfabetização e vocabulário. 

Apresente o livro aos alunos: eles já estão familiarizados com 
todas as letras do alfabeto? Alguma é novidade para eles? Eles 
conhecem todas as palavras apresentadas? Caso haja alguma 
palavra desconhecida, esclareça seu significado e depois 
proponha que sugiram novas palavras para cada letra. 

Sobre as organizadoras e a ilustradora
Bia Hetzel nasceu no Rio de Janeiro, em 1968. Tem vários livros 
publicados e uma premiada produção voltada para crianças e 
jovens. Pela Brinque-Book, já publicou O balde das chupetas.

Silvia Negreiros nasceu em 1954 e formou-se em Comunicação 
Visual pela PUC-RJ. Atua em diversas áreas de design, mas desde 
1992 dedica-se especialmente à realização de projetos editoriais. 

Mariana Massarani é uma das ilustradoras mais premiadas e 
atuantes do Brasil e costuma ter seu trabalho exposto em catálogos 
e mostras nacionais e internacionais.

ABC  
Curumim já 
sabe ler!
Lúdico e divertido, este livro introduz as 
crianças ao mundo das letras e da escrita.

•  Livro ideal para pequenos 
leitores em fase de alfabetização.

• Com ilustrações da premiada 
Mariana Massarani, mesma 
ilustradora de O caso das 
bananas e O príncipe sem 
sonhos.  

Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena  |  CEP: 05417-012  |  São Paulo - SP  |  Brasil 
Tel./Fax: (11) 3032-6436  |  brinquebook@brinquebook.com.br – escola@brinquebook.com.br

www.brinquebook.com.br

Serviços
Organizadoras: Bia Hetzel e Silvia Negreiros
Ilustradora: Mariana Massarani
ISBN: 978-85-7412-549-7
Código de barras: 9788574125497
Formato: 21 x 21 x 0,5 cm
Páginas: 64
Leitura compartilhada: a partir de 2 anos
Leitura independente: a partir de 6 anos
Peso: 238 g

Verificar os preços no site.

Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


