
O livro
Organizar as letras, ordenar as palavras em pares, completar 
sequências até ler o mundo. Quem se lembra de como foi essa 
conquista? No novo livro de Patricia Auerbach, o leitor é guia-
do pela curiosidade de Tobias, personagem que apresenta com 
orgulho e alegria seu mais novo conhecimento. Agora que sabe 
ler e escrever, o mundo já não é mais segredo para Tobias. 
Autônomo, ele se vira nos recados, não troca o sal pela pimen-
ta, descobre sentimentos caçando palavras, se comunica com o 
Papai Noel, viaja no universo das frases e já não faz ideia de 
como pôde um dia viver sem tudo isso.

Em sala de aula
Incentivo à leitura e ao conhecimento, cotidiano e alfabetização 
são os temas de Já sei ler!. Além dos sentimentos de alegria e 
conquista por conseguir ler o mundo à sua volta, Tobias apresen-
ta uma série de situações do cotidiano infantil. Para enriquecer a 
narrativa, a autora une palavras e imagens a partir de gêneros 
textuais e visuais diversos. Bilhete, caça-palavras, placas, livro 
são formas que dão sentido à nova aventura de Tobias. Por-
tanto, é interessante trabalhar esses esquemas com as crianças, 
pois cada “modelo” pede um tipo de comunicação. Além das 
experiências dos pequenos, pode-se pensar em como motivar 
cada proposta a partir das memórias e experiências do educa-
dor. Tratando-se de letramento e alfabetização, o professor pode 
buscar inspiração em Tobias para relembrar o próprio processo 
e tornar a aula ainda mais especial.

Sobre a autora e ilustradora
Patricia Auerbach começou a escrever com 7 anos, então pegou 
o jeito e não parou mais. Ela criou esse livro a partir de suas 
lembranças de escola e de sua experiência de alfabetização 
dos filhos e alunos. Estudou Arquitetura e Publicidade, especiali-
zando-se em História da Arte, na New York University; desenho 
na School of Visual Arts (NY), e Livros e Leitura para Crianças e 
Jovens na Universidade Autônoma de Barcelona. Foi diretora de 
arte em agências de propaganda e lecionou História da Arte. 
Hoje, Patricia é autora e ilustradora de livros infantis, arte-educa-
dora e professora. Publicou pela Brinque-Book obras premiadas, 
como O Jornal e O Lenço.
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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.brwww.brinquebook.com.br

Serviços
Autora e ilustradora: Patricia Auerbach
ISBN: 978-85-7412-582-4
Código de barras: 9788574125824
Formato: 22,6 x 23 x 0,4 cm
Páginas: 36
Leitura compartilhada: a partir de 2 anos
Leitura independente: a partir de 6 anos
Peso: 146 g

Verificar os preços no site.

Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Já sei ler!
Uma apropriação do mundo por meio da escrita


