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QUE JEJUM! 

Autora: Tatiana Belinky | Ilustrações: Victor Tavares 

     Dona Bissuina, uma porca muito faceira, conta para sua amiga tartaruga 

que está sem apetite e de barriga quase vazia. Pacientemente, a tartaruga 

escuta o tantinho que sua amiga comeu durante o dia. Uma história divertida 

escrita por Tatiana Belinky, uma das maiores escritoras de literatura infantil 

brasileira. 

     O livro é escrito em letra bastão para auxiliar os pequenos leitores no 

processo de alfabetização. No texto, a autora explora o vocabulário com 

temas relacionados à saúde. E, ao final, apresenta um minidicionário 

explicativo e ilustrado com todos os termos usados, como "gamela" e 

"anemia". 

SOBRA A AUTORA 

Tatiana Belinky é jornalista, escritora, tradutora de russo, alemão, inglês e 

francês. Foi colaboradora regular dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de 

S. Paulo e Jornal da Tarde. Nasceu em Petrogrado (atual São Petersburgo), 

na Rússia, em 1919. Em 1929, veio para o Brasil com os pais e dois irmãos 

menores. A família se fixou em São Paulo, onde Tatiana estudou, trabalhou, 

casou e teve dois filhos. Em 1948, junto com o marido, Júlio de Gouveia, 

começou a fazer teatro para crianças, escrevendo, adaptando e traduzindo 

os textos que o marido produzia e dirigia. Na antiga TV Tupi, manteve 

programas semanais de teleteatro ao vivo durante quatro anos, escrevendo 

roteiros ou adaptando obras da literatura nacional e internacional. É de sua 

autoria a primeira grande série adaptada para a televisão de Sítio do Picapau 

Amarelo, de Monteiro Lobato. Desde 1985, publica seus próprios textos, 

pelos quais ganhou diversos prêmios. 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR — BNCC 

A obra pode ser trabalhada por meio de projetos que se enquadram nos 

vários campos de experiências da BNCC da pré-escola (crianças pequenas - 

de 4 anos a 5 anos e 11 meses), bem como nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, envolvendo não só a Área de Conhecimento de Linguagens, 

mas também a de Ciências da Natureza, nas quais serão contempladas as 

dez competências gerais. 

Para mais informações sobre a obra: 
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