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AUTOR
Jonny Duddle é britânico e vive 

no País de Gales com sua família. 
Quando jovem, estudou ilustração 
na Staffordshire University, no Rei-
no Unido, o que lhe abriu uma por-
ta profissional na área de criação de 
personagens para jogos de compu-
tador. Paralelamente a essa carreira, 
Jonny passou a escrever e ilustrar 
livros infantis e infantojuvenis. O 
sucesso na área foi tamanho que 

em 2012 Duddle recebeu o prêmio 
 Waterstones Children’s Book, pelo 
livro Os vizinhos piratas, protagoni-
zado pela família Bandeira-Pirata. Os 
personagens desse livro se revelaram 
tão cativantes que ganharam uma 
série própria, atualmente publicada 
no Brasil pelo grupo Brinque-Book. 

OBRA
Os Bandeira-Pirata estão de volta a 

Mar Nublado para mais uma aventura!
Dessa vez, a carismática família de 

piratas criada por Jonny Duddle terá 
que quebrar a cabeça para enfrentar 
uma misteriosa infestação de ratos. 

Ratos?! 
Sim, ratos! E não apenas dois ou 

cinco ou dez... Mar Nublado foi sim-
plesmente tomada por centenas de 
roedores, que, em pouco tempo, 
instauraram um verdadeiro caos na 
cidade!

Coincidentemente, a infestação 
teve início logo após um misterioso 
navio atracar por ali. O capitão des-
se navio, o pirata flautista Horácio 
Rattus, rapidamente se apresentou 
às entidades locais oferecendo uma 
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solução para o caso. Com sua flauta, 
ele seria capaz de criar uma melodia 
que enfeitiçaria o bando de roedores, 
guiando-os para longe dali. O plano 
parecia perfeito, mas acontece que o 
flautista bucaneiro não estava assim 
tão cheio de boas intenções... E um 
desacordo com o prefeito da cidade 
foi o estopim para que ele revelasse 
sua pior faceta, enfeitiçando e se-
questrando todas as crianças da cida-
de com sua música. 

Para a sorte da população de Mar 
Nublado, o flautista bucaneiro não 
era o único a praticar a arte da músi-
ca. Pepita, a filha mais nova da família 
Bandeira-Pirata, estava havia algum 
tempo tentando dominar a rabeca – 
para o desespero de seu irmão, Jim 
Júnior, que simplesmente odiava sua 
performance musical. Mas o que era 
detestável aos ouvidos de Jim era 

uma melodia cativante e maravilho-
sa às crianças da cidade, até mesmo 
para Matilda, amiga de longa data 
da família Bandeira-Pirata. E foi justa-
mente ao se dar conta disso que Ma-
tilda bolou um plano para combater 
o flautista bucaneiro...

Mas, afinal, será que a música de 
Pepita seria poderosa o suficiente 
para quebrar o feitiço do vil pirata?

Cabe ao leitor descobrir!
Por meio de uma aventura repleta 

de reviravoltas, o leitor embarca-
rá com entusiasmo nesta releitura 
do clássico O flautista de Hamelim. 
De maneira bastante inteligente, a 
obra convida-nos sobretudo a uma 
reflexão sobre ética e cidadania, 
rendendo discussões relevantes em 
sala em aula. O universo pirata, por 
sua vez, traz um sabor especial à 
narrativa, que com certeza cativará 
jovens leitores seja pelo reencontro 
ou pelo primeiro contato com os 
Bandeira-Pirata!
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Artes (EF15AR04 e EF69AR06)

(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.

(EF69AR06) Desenvolver processos 
de criação em artes visuais, com base 

em temas ou interesses artísticos, 
de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Histórias de piratas com certeza 
permeiam o imaginário infantil. Seja 
por meio de livros ou das telas de 
cinema, quase toda criança já teve 
contato com alguma representação 
dessa figura tão emblemática. Levan-
do isso em conta, pergunte aos alu-
nos quais são suas referências sobre 
o tema. Como vivem os piratas? Como 
eles se vestem? O que eles gostam de 
fazer? Onde eles vivem? Após esse pri-
meiro bate-papo, proponha um in-
tercâmbio com as aulas de Arte: cada 

criança deverá criar um autorretrato 
com o título “Se eu fosse um pirata”. 
Dentes de ouro, tapa-olhos, lenços, 
caveiras e até pernas de pau são al-
guns dos elementos que poderão ser 
inseridos nos desenhos. Ao final da 
atividade, exponha as obras nas pa-
redes da sala de aula.

Língua Portuguesa (EF15LP02, 
EF05LP22 e EF67LP27)

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

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

hipóteses realizadas.

(EF05LP22) Ler e compreender 
verbetes de dicionário, identificando 

a estrutura, as informações 
gramaticais (significado de 

abreviaturas) e as informações 
semânticas.

(EF67LP27) Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais 
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e midiáticas), referências explícitas 
ou implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e recursos 

literários e semióticos

Escreva o título do livro na lousa, 
chamando a atenção da turma para 
duas expressões distintas: “os Bandei-
ra-Pirata” e o “flautista bucaneiro”. Os 
alunos já leram alguma história pro-
tagonizada pela família Bandeira-Pi-
rata? Em caso afirmativo, quais foram 
as obras? Eles gostaram das histórias? 
Quais foram suas impressões? Após 
esse primeiro bate-papo, questione 
a turma a respeito da palavra “buca-
neiro”. Afinal, qual é o seu significa-
do? Uma pesquisa no dicionário com 
certeza elucidará a questão, trazendo 
novas referências a respeito do uni-
verso pirata.

Língua Portuguesa
(EF15LP02, EF69LP49 e EF69LP45)

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

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

(EF69LP45) Posicionar-se 
criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 
quarta-capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, 

CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando-
os no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso.
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Apresente a capa e a quarta capa 
do livro aos alunos, pedindo-lhes que 
observem atentamente a ilustração. 
O que está acontecendo na cena? 
Como os personagens parecem rea-
gir ao bando de ratos que corre pela 
rua? E o que dizer do flautista? Será 
que existe alguma relação entre sua 
música e os pequenos roedores? 
Onde os personagens estão? Como 
desafio extra, peça aos alunos que 
enumerem todos os elementos que 
denunciam a presença de piratas na 
história, como a caveira no capace-
te das crianças. Após essa primeira 
aproximação, peça que algum aluno 
leia a sinopse do livro em voz alta 
para a turma. Em seguida, questione: 
Quais são as expectativas da turma 
para a leitura? Permita que todos 
tenham a chance de expressar suas 
ideias e hipóteses sobre a história 
que está por vir.
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Lendo o livro

Língua Portuguesa (EF15LP16 e 
EF69LP53) 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 
literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas ou 

não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, 
narrativas de enigma, narrativas 
de aventura, literatura infanto-

juvenil, – contar/recontar histórias 
tanto da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de 

animais, contos de amor, contos 
de encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição literária 
escrita, expressando a compreensão 

e interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva 
e fluente, que respeite o ritmo, as 

pausas, as hesitações, a entonação 
indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos gráfico-
editoriais, como negritos, itálicos, 

caixa-alta, ilustrações etc., gravando 
essa leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de textos 
literários diversos ou de podcasts 

de leituras dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou declamar 
poemas diversos, tanto de forma 
livre quanto de forma fixa (como 

quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos 
de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego 
de pausas e prolongamentos, o 

tom e o timbre vocais, bem como 
eventuais recursos de gestualidade 

e pantomima que convenham ao 
gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão.

Para iniciar a leitura, nada melhor 
do que uma experiência comparti-
lhada! Convide um aluno para reali-
zar a leitura do prólogo do livro em 
voz alta para a turma. Mas, o que é 
um prólogo? Como uma espécie de 
introdução, o prólogo apresenta al-
guns elementos que anunciam pistas 
sobre a trama que está por vir. Du-
rante a leitura, oriente toda a turma 
a permanecer em silêncio, exercitan-
do a escuta. O orador, por sua vez, 
deverá se empenhar em apresentar 
uma boa dicção, respeitando a pon-
tuação do texto, em um volume de 
voz adequado ao espaço da sala de 
aula. Após a leitura, recapitule com a 
turma os acontecimentos narrados, 
relacionando-os com as ilustrações. 



Podemos dizer que as imagens tra-
zem um tom mais assustador à narra-
tiva? Mas, afinal, com quem o flautista 
parece estar falando? Por que ele lan-
çaria tantos ratos ao mar? Conduza 
o bate-papo de modo a estimular a 
curiosidade da turma pela obra. 

Língua Portuguesa (EF15LP18) 

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

Todos os capítulos do livro são 
acompanhados de uma elaborada 
ilustração de apresentação. 

Levando isso em conta, peça aos 
alunos que observem atentamente 
cada uma dessas imagens, buscando 
responder às seguintes perguntas:  
O que as cenas representam? De que 
maneira elas se relacionam com o tí-
tulo do capítulo em questão? Elas são 
capazes de nos adiantar os episódios 
que estão por vir? 

Língua Portuguesa (EF67LP22)

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.

A cada capítulo lido, peça aos alu-
nos que redijam um pequeno pa-
rágrafo, buscando recapitular os 
principais acontecimentos narrados. 
Além de exercitar a escrita, a ativi-
dade também colaborará para uma 
melhor compreensão e apropriação 
da história. Ao final, cada aluno terá 
redigido um resumo pessoal da obra!

Língua Portuguesa (EF35LP26 e 
EF67LP28)

(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.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infanto-
juvenis, contos populares, contos de 
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terror, lendas brasileiras, indígenas 
e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

Como todo romance de aventura, o 
livro apresenta alguns elementos bá-
sicos que merecem uma maior aten-
ção da turma, como personagens, 
cenários, conflito e tempo transcorri-
do. Durante a leitura, peça aos alunos 
que se atentem a todos esses ele-
mentos, transcrevendo-os em uma 
espécie de lista esquemática da obra. 
Ao final, forme grupos de até três alu-
nos, pedindo-lhes que comparem e 
ponderem suas anotações.

Após a leitura

Língua Portuguesa (EF35LP15 e 
EF69LP25)

(EF35LP15) Opinar e defender 
ponto de vista sobre tema 

polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na 

comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 

situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF69LP25) Posicionar-se de 
forma consistente e sustentada 
em uma discussão, assembleia, 

reuniões de colegiados da escola, 
de agremiações e outras situações 

de apresentação de propostas e 
defesas de opiniões, respeitando 

as opiniões contrárias e propostas 
alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala 
previsto, valendo-se de sínteses e 

propostas claras e justificadas.

Para além da aventura, Os Bandeira-
-Pirata e o flautista bucaneiro oferece 
aos leitores uma preciosa discussão a 
respeito da ética nas relações sociais. 
Se, por um lado, o flautista já chega a 
Mar Nublado com o intuito de dar um 
golpe em busca de dinheiro, por outro 
ele também é enganado pelo prefeito 
da cidade, que se esquiva de cum-
prir sua parte no acordo. Levando 
isso em conta, proponha aos 
alunos uma discussão so-
bre o tema. Afinal, essa 
atitude do prefeito soa 
familiar à turma? Por 
quê? Quais seriam 
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os principais interesses do prefeito: ten-
tar se reeleger ou acabar com o proble-
ma dos ratos na cidade? E o que dizer 
do flautista, será que ele realmente iria 
embora com seus ratos se recebesse a 
quantia exigida? Conduza essa conver-
sa de modo que todos possam expres-
sar suas opiniões. Em seguida, caso os 
alunos já tenham razoável domínio da 
escrita, peça que redijam um breve tex-
to dissertativo buscando defender seu 
ponto de vista pessoal a respeito desse 
impasse ético entre o flautista e o pre-
feito de Mar Nublado.

Língua Portuguesa (EF67LP27)

(EF67LP27) Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais 
e midiáticas), referências explícitas 

ou implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e recursos 

literários e semióticos

O flautista bucaneiro é, em rea-
lidade, uma releitura do clássico 
O flautista de Hamelin, cuja versão 
mais famosa é atribuída aos irmãos 
Grimm. Que tal pesquisar um pouco 
mais sobre esse conto, expandin-
do os conhecimentos literários da 
turma? Se possível, proponha uma 
leitura completa do conto; caso 
contrário, uma breve pesquisa na 
internet facilmente proporcionará 
uma sinopse da história à turma. 
Quais são as principais semelhan-
ças e diferenças entre as duas ver-
sões? Vale ressaltar que durante essa 
pesquisa os alunos com certeza se 

surpreenderão ao descobrir que a 
história é originária da Alemanha e 
que, diz a lenda, teria de fato aconte-
cido durante a Idade Média, na cida-
de de Hamelin. Que sensações essa 
lenda provoca na turma?

Língua Portuguesa (EF35LP25 e 
EF67LP30)

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
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os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indireto.

Que tal criar uma nova versão para 
a história do flautista? Tomando 
como inspiração a adaptação feita 
por Jonny Duddle sobre o flautista 
de Hamelin, proponha aos alunos a 
criação individual de uma nova ver-
são, adaptada aos dias de hoje e ao 
cotidiano brasileiro. Como seria se 
os ratos e o flautista chegassem, por 
exemplo, à cidade de São Paulo? Será 
que a prefeitura teria uma atitude 
similar à de Harvey Cenoura? Será 
que o flautista traria os ratos dentro 
de um caminhão? É hora de soltar a 
imaginação! Uma narrativa de apro-
ximadamente trinta linhas será sufi-
ciente para dar conta da história, que 
poderá ter o final escolhido por cada 
criança. Para guiar a escrita, lembre 
os alunos de redigir ao menos um ca-
pítulo de introdução e outro de con-
clusão. Ao final da atividade, convide 
os alunos a realizar a leitura em voz 
alta de suas histórias à turma.

História (EF06HI06), Geografia 
(EF05GE02) e Língua Portuguesa 
(EF35LP20, EF69LP38 e EF69LP44)

(EF06HI06) Identificar 
geograficamente as rotas de 

povoamento no território americano.

(EF05GE02) Identificar diferenças 
étnico-raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios.

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala 

de aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação 

comunicativa.

(EF69LP38) Organizar os dados 
e informações pesquisados em 

painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de 
produção, o tempo disponível, 

as características do gênero 
apresentação oral, a multissemiose, 

as mídias e tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a apresentação, 
considerando também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e pesquisas, 
no tempo determinado, a partir 

do planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala – 
memorizada, com apoio da leitura 

ou fala espontânea.

(EF69LP44) Inferir a presença 
de valores sociais, culturais e 

humanos e de diferentes visões 
de mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos formas 
de estabelecer múltiplos olhares 

sobre as identidades, sociedades e 
culturas e considerando a autoria e 

o contexto social e histórico de  
sua produção.



12

Antes da leitura, os alunos pesqui-
saram o significado da palavra “buca-
neiro”, que diz respeito a um pirata do 
Caribe. Que tal investigar uma pouco 
mais sobre o universo pirata? Fazen-
do um intercâmbio com as aulas de 
História e Geografia, divida a turma 
em grupos de aproximadamente cin-
co alunos e peça-lhes que pesquisem 
sobre o assunto. Quando surgiram os 
chamados piratas do Caribe? Como 
eles viviam? Algum pirata acabou 
ficando mais conhecido nos anais 
da história? Qual? Embora todos já 
tenham ouvido falar no Caribe, tam-
bém vale uma pesquisa geográfica 
da região. Onde exatamente ele está 
situado?  Como é o clima por lá? Os 
resultados das pesquisas podem ser 
apresentados em painéis ilustrados 
acompanhados de explanação oral.

Língua Portuguesa (EF05LP17 e 
EF69LP06)

(EF05LP17) Produzir roteiro para 
edição de uma reportagem digital 
sobre temas de interesse da turma, 
a partir de buscas de informações, 

imagens, áudios e vídeos na internet, 
de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

(EF69LP06) Produzir e publicar 
notícias, fotodenúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de opinião 
de interesse local ou global, textos 

de apresentação e apreciação 
de produção cultural – resenhas 
e outros próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, detonado 

etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, 
jingles de campanhas 

sociais, dentre outros em 
várias mídias, vivenciando de forma 

significativa o papel de repórter, 
de comentador, de analista, de 

crítico, de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compreender 
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as condições de produção que 
envolvem a circulação desses textos 

e poder participar e vislumbrar 
possibilidades de participação nas 
práticas de linguagem do campo 

jornalístico e do campo midiático de 
forma ética e responsável, levando-
se em consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e “funde” 

os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor.

Dois acontecimentos do livro ren-
deriam extensas e complexas notí-
cias de jornal: a invasão de ratos e 
o desaparecimento das crianças. 
Divida a turma em grupos de apro-
ximadamente cinco alunos e peça-
-lhes que escolham um desses dois 
motes para elaborar um podcast 
jornalístico. Para tanto, os alunos 
deverão criar um roteiro em que, 
além da manchete, lide e notícia em 
si, poderão ser inseridos depoimen-
tos fictícios dos habitantes ou de 
entidades políticas de Mar Nubla-
do. Cada aluno do grupo poderá as-
sumir a voz de um personagem do 
podcast, entre narrador, entrevista-
dor e entrevistados. A gravação po-
derá ser realizada por meio de um 
smartphone e facilmente comparti-
lhada entre a turma!


