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AUTORA
Sophie Blackall é autora e ilustra-

dora de livros infantis. Australiana, 
atualmente reside em Nova York, 
nos Estados Unidos. Já ilustrou mais 
de trinta livros e recebeu diversos 
prêmios por seu trabalho. Ela tem 
dois bebês (agora adolescentes), 
que sabem mais do que ela a respei-
to de quase tudo. 

OBRA
De onde vêm os bebês? Toda crian-

ça já fez ou vai fazer esta pergunta 
em algum momento! 

Em A árvore de bebês, somos con-
vidados a acompanhar as reflexões 
de um garotinho cujas dúvidas não 
fogem à regra. A história tem início 
quando, durante o café da manhã, 
seus pais anunciam a chegada de 
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um novo membro da família. Con-
fuso com a notícia, o garoto só con-
segue pedir para comer mais cere-
ais. Mas, pouco a pouco, conforme 
o susto passa, a pergunta fica clara: 
afinal, de onde vêm os bebês?

Em busca de respostas, curiosa e 
espontaneamente ele indaga todos 
ao seu redor – a babá, a professora, 
o avô e até mesmo o carteiro! E as 
respostas são as mais variadas e en-
graçadas. Tem gente que diz que é só 
plantar uma semente que ela cresce 
e vira uma árvore de bebês, tem gen-
te que fala que os bebês são trazidos 
por uma cegonha durante a noite, 
até tem gente que jura que eles saem 
de dentro de ovos!

Com tanta resposta esquisita, o ga-
roto acaba ficando confuso! Só lhe 
resta fazer a pergunta aos próprios 
pais. Será que eles lhe contarão ou-
tra história mirabolante ou o garoto 
finalmente vai conseguir entender de 
onde vêm os bebês? 

Será preciso ler a história até o fim 
para descobrir!

É assim, com delicadeza e hu-
mor, que a autora constrói esta 
bela obra que não apenas diverte, 
como também ensina. Em meio a 
tantas explicações esquivas, o pe-
queno leitor também terá a chance 
de, assim como o garoto do livro, 
receber uma resposta honesta e 
carinhosa acerca da misteriosa re-
produção humana. Ao final da his-
tória, um interessante material de 
apoio complementa de maneira 
mais científica, porém igualmente 
cativante, as explicações dadas pe-
las personagens.

As ilustrações do livro, vale ressaltar, 
também são assinadas pela autora e 
traduzem com humor e detalhamen-
to tanto as cenas corriqueiras da vida 
da personagem central, quanto a sua 
fértil imaginação que se esforça para 
compreender todas as explicações 
que lhe são dadas. Outro aspecto da 
obra que merece atenção é o foco 
narrativo. Escrito em primeira pessoa, 
o livro assume o ponto de vista do 
próprio garoto como narrador, esta-
belecendo uma relação de grande in-
timidade e identificação com o leitor.

Tendo a reprodução como mote, A 
árvore de bebês permite que temas 
transversais também sejam traba-
lhados em sala de aula, tais como as 
relações familiares, o corpo humano 
e a imaginação. Voltada para alunos 
do Fundamental I, a obra certamen-
te cativará os pequenos leitores, es-
timulando a sua curiosidade de ma-
neira saudável, sincera e divertida!
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP09)

(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.

De onde vêm os bebês? Forme 
uma roda com a turma, propondo 
um bate-papo em torno do tema. 
Que histórias os alunos já ouviram 
a respeito? Já conversaram sobre o 
assunto com seus pais ou respon-
sáveis? É importante criar um am-
biente acolhedor, atentando para a 
importância de escutar e respeitar a 
fala do colega. Conforme a conversa 
avançar, tome nota das respostas e 
reflexões mais significativas. 

Arte (EF15AR05 e EF15AR06)

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

diferentes espaços da escola e  
da comunidade.

Escreva o título da obra na lou-
sa e pergunte aos alunos o que 
essa expressão lhes sugere. Afinal, 
o que seria uma árvore de bebês? 
Uma árvore que dá bebês ao invés 
de frutos? Como será que ela po-
deria ser representada? Estabele-
cendo uma interação com as aulas 
de artes, proponha que os alunos 

pintem um quadro, buscando re-
presentar uma árvore de bebês. O 
importante é soltar a imaginação! 
Se possível, proponha que a obra 
seja feita com tintas e pincéis em 
uma pequena tela. O clássico lápis 
de cor sobre papel também será 
válido e divertido!

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais.

Exponha os quadros pintados nas 
paredes da sala de aula, oferecendo 
um tempo para que todos possam 
apreciá-los com calma e atenção. 
Quais são as principais diferenças e 
semelhanças entre as imagens? E o 
que dizer das paletas de cores esco-
lhidas? Há algum desenho que tenha 
se destacado dos demais? Qual e por 
quê? Após essa conversa de avaliação 
das obras, apresente a capa do livro 
à turma. De que maneira é possível 
relacioná-la com as imagens criadas 
em sala de aula?

Língua Portuguesa
(EF15LP02 e EF15LP18)

(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 
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da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

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

Leia para a turma a sinopse do 
livro, localizada na quarta capa. O 
texto nos revela que a história trata 
dos questionamentos de um garo-
to sobre a origem dos bebês. Além 
disso, também nos adianta que o 
humor deve fazer parte da história, 
bem como nos apresenta algumas 
informações técnicas sobre a repro-
dução humana. Diante disso, quais 
são as expectativas da turma para a 
leitura? Como será a mistura entre 
ficção e ciência? E o que dizer da 
ilustração que acompanha a sinop-
se? Como os alunos interpretam a 
imagem de um bebê nascendo de 
dentro de um ovo? Será que o hu-
mor mencionado na sinopse pode-
ria se dar pelas imagens? 

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF15LP03, EF35LP26, EF15LP04, 

EF15LP19 e EF12LP17)

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

(EF35LP26) Ler e compreender, 
com certa autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem cenários 
e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: 
enredo, tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do discurso 

indireto e discurso direto.

Peça que os alunos realizem uma 
primeira leitura do livro, individual 
e em silêncio. Durante essa leitura, 
peça-lhes que procurem responder 
às seguintes perguntas: quem está 
contando a história? Ao longo de 
quanto tempo ela se passa? Onde 
ela se passa? Quais são as principais 
personagens?

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.
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(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

“De onde vêm os bebês?” é a in-
dagação da personagem central. Ao 
longo da história, conforme ela dia-
loga com as pessoas ao seu redor, 
acaba recebendo diversas e curiosas 
respostas para a sua pergunta. Peça 
aos alunos que procurem localizar, 
durante a leitura, todas as explica-
ções recebidas. Qual lhes parece 
mais engraçada? E a mais plausível? 
Por quê? Chame a atenção da turma 
também para a maneira que as res-
pectivas ilustrações parecem mate-
rializar a imaginação do garoto, na 
tentativa de compreender as expli-
cações que foram dadas. 

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor.

Proponha uma segunda leitura do 
livro, a ser realizada exclusivamente 
por meio das imagens. Para tanto, 
divida a turma em duplas. Cada alu-
no deverá recontar a história ao seu 

colega, interpretando livremente 
as ilustrações. Será a oportunidade 
perfeita para dar maior atenção aos 
detalhes retratados, tais como obje-
tos e animais inseridos nas cenas ou 
expressões faciais das personagens. 
Uma vez finalizada a leitura, é hora 
de inverter os papéis de leitor e ou-
vinte. Ao final da atividade, permita 
que os parceiros comentem sobre a 
experiência entre si.

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enunciados 
de tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia infantil, 
entre outros gêneros do campo 

investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

Na página 35, a autora propõe al-
gumas perguntas e respostas sobre 
a reprodução humana. De caráter um 
pouco mais técnico, o texto deixa o 
campo ficcional para adentrar o cam-
po científico. Palavras como “óvulo”, 
“espermatozoide” e “pais biológicos” 
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se fazem presentes, atestando esse 
percurso. Levando isso em conside-
ração, proponha uma leitura coletiva 
e em voz alta das perguntas e respos-
tas. A cada trecho lido, converse com 
os alunos sobre o conteúdo aborda-
do. Eles entenderam as explicações? 
Ainda têm dúvidas? Existe alguma 
palavra que desconheçam? Qual? 

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP11, EF02LP14 e EF01LP25)

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma conversa sobre o 
livro. Os alunos gostaram da histó-
ria? Quais foram as passagens mais 
divertidas? Eles já tinham escutado 
alguma explicação dada pelas per-
sonagens? Qual? Será um bom mo-
mento para resgatar as anotações 
feitas sobre o tema antes da leitura! 
Por fim, peça que cada criança diga 
o que mais gostou e o que apren-
deu com o livro em voz alta. Não 
existem respostas certas, o impor-
tante é permitir que todos se ex-
pressem livremente.

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 

processos, de fatos, de experiências 
pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

A história do livro é narrada em pri-
meira pessoa pela personagem prin-
cipal. Como uma espécie de diário 
ou relato pessoal, o garoto nos conta 
sobre os acontecimentos do seu dia, 
bem como sobre as suas reflexões. To-
mando essa estrutura como exemplo, 
peça que os alunos redijam um pe-
queno texto individualmente, no qual 
compartilhem os acontecimentos de 
um dia comum de suas vidas. Como 
são as suas manhãs? O que aprendem 
na escola? Quais são as reflexões que 
permeiam o seu cotidiano? O que fa-
zem antes de dormir? Algumas frases 
já darão conta da atividade. Seguindo 
o exemplo do livro, o texto deverá ser 
escrito em primeira pessoa.

(EF01LP25) Produzir, tendo o 
professor como escriba, recontagens 

de histórias lidas pelo professor, 
histórias imaginadas ou baseadas 
em livros de imagens, observando 
a forma de composição de textos 
narrativos (personagens, enredo, 

tempo e espaço).

O livro termina com uma ilustra-
ção em que vemos o garoto pas-
seando com seu irmão mais novo 
(p. 34). Que tal continuar a história, 
imaginando como seria um dia par-
tilhado entre os irmãos? Será que o 
garoto ajudaria seus pais a alimentar 
ou a trocar as fraldas do irmãozinho? 
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Será que leria histórias para ajudá-
-lo a dormir? Forme uma roda com a 
turma, propondo a criação coletiva 
dessa nova fase da vida da persona-
gem. Conforme as ideias surgirem, 
organize-as em uma breve narrativa. 
Ao final, eleja um aluno para fazer a 
leitura do texto em voz alta. 

Ciências (EF03CI05)

(EF03CI05) Descrever e comunicar 
as alterações que ocorrem desde o 

nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, 

inclusive o homem.

O carteiro Roberto diz ao garoto 
que os bebês nascem de ovos... Após 
a leitura e as conversas sobre o livro, 
os alunos entenderão que não é bem 
assim! Mas, de fato, existem muitos 

animais que nascem de ovos. Que 
tal enumerar alguns deles? Pombos, 
cegonhas, jacarés e tartarugas são 
alguns exemplos. Faça uma lista com 
os alunos e, em seguida, proponha 
que eles pesquisem algumas ima-
gens desses animais em suas diversas 
fases – em seus ovos, quando bebês 
e quando adultos. Os resultados das 
pesquisas podem ser apresentados 
em painéis expositivos.

O livro propõe uma conversa acer-
ca da reprodução humana, explican-
do as etapas de formação do bebê 
até o momento do seu nascimento. 
Faça uma recapitulação desse pro-
cesso com os alunos, pedindo-lhes 
que tomem nota de suas principais 
etapas, tais como: encontro de esper-
matozoide e óvulo, formação e cres-
cimento do bebê dentro da barriga 
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da mãe e nascimento. Quais seriam as 
etapas que viriam adiante? Proponha 
uma conversa com a turma de modo 
a pontuar todas as etapas da vida hu-
mana, por exemplo: quando o bebê 
aprende a falar e a andar,  se torna 
criança, depois adolescente, e assim 
por diante. Durante esse exercício, 
peça que todos anotem as principais 
fases relatadas. Se necessário, crie co-
letivamente um painel na lousa.

Língua Portuguesa (EF12LP05)

(EF12LP05) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, (re)contagens 
de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 
quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, 
dentre outros gêneros do campo 
artístico-literário, considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 
do texto.

Dando continuidade ao exercício 
anterior, proponha que, individual-
mente, os alunos criem uma história 
em quadrinhos, buscando relatar 
todas as fases da vida humana. As 
anotações realizadas na atividade 
anterior deverão ser utilizadas como 
base. O número de quadrinhos é li-
vre, mas sugere-se que toda a histó-

ria seja retratada em uma única fo-
lha de papel tamanho A4. O desafio 
é representar as etapas por meio do 
desenho, de modo que a imagem 
seja priorizada. Ao final, permita que 
os alunos compartilhem os quadri-
nhos entre si.

Arte (EF15AR04)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Que tal construir uma árvore de 
bebês, fazendo um intercâmbio com 
as aulas de artes? Divida a turma em 
grupos de aproximadamente cinco 
alunos e peça-lhes que criem uma 
“escultura” representando a curiosa 
árvore. A ilustração de capa do livro 
pode ser utilizada como referência, 
porém será interessante estimular 
novas ideias. Os materiais utilizados 
podem ser: garrafas pet, papelão, 
bonecos, flores de plástico, etc – o 
importante é soltar a imaginação! 
Ao final, organize uma exposição 
das esculturas em sala de aula.


