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O livro 
Determinada, esperta, cheia de atitude e energia, assim é a me-
nina dessa história. E não é que muita gente a confunde com um 
menino?! Mas essa personagem nunca se dá por vencida: ela 
é uma menina! Anda de patinete, lê muitos livros, é uma ótima 
nadadora, adora música, gosta de uma bagunça, brinca de faz 
de conta com os amigos. Ela não para. E o livro segue o seu 
ritmo! Colorida, divertida e dinâmica, a obra prova que o mais 
importante é sermos o que somos e o que queremos ser! 

Em sala de aula
Identidade, autoconhecimento, respeito às diferenças, brincadei-
ras e cotidiano são temas que podem ser trabalhados a partir da 
obra. Todo pequeno leitor, meninas e meninos também – claro! 
–, irão se identificar na mesma hora com a personagem e com as 
atividades e brincadeiras que ela inventa. Que tal trazê-las para 
ainda mais perto dos alunos propondo uma roda de conversa? 
Do que eles mais gostam de brincar em seu dia a dia? Quem 
gosta de fazer o quê? Partindo dos gostos, vontades e manias 
de cada um, as crianças vão se conhecendo um pouquinho mais 
e descobrindo diferenças e semelhanças entre elas e os colegas. 
Vamos então tentar nos desenhar brincando? Todos têm perso-
nalidade própria e, nessa fase, os pequenos estão começando 
a descobrir a si mesmos e o seu lugar no mundo. Frases curtas 
e incisivas, combinadas a ilustrações vivas, reforçam a ideia de 
que todos têm o seu espaço, cada um do seu jeito, e esse jeito 
será sempre especial. 

Sobre a autora e a tradutora
Yasmeen Ismail, autora e ilustradora de livros infantis, gosta 
de celebrar diferenças e de dar a seus personagens a confiança 
para serem o que querem ser, independentemente do que se 
espera deles. Estudou na Escola de Artes de Dublin, Irlanda, sua 
cidade natal, mas atualmente vive em Bristol, Inglaterra. 

Gilda de Aquino formou-se em letras anglo-germânicas 
na  PUC-RJ e fez mestrado em linguística na Universidade de 
 Washington, nos Estados Unidos. Já traduziu mais de duzentos 
títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam prêmios de 
Melhor Tradução da FNLIJ.

• Identidade, respeito às diferenças 
e brincadeiras.

• Indicado a dois prêmios 
internacionais: Little Rebels 
Children’s Book Award e Bord 
Gáis Energy Irish Book Awards.

• Em caixa alta.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Eu sou 
uma menina!
Seja quem você é!


