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AUTOR
Martin Baltscheit nasceu em 1965 

em Düsseldorf, na Alemanha, e es-
tudou Comunicação. Começou sua 
carreira trabalhando como cartunis-
ta, mas logo se revelou como um ar-
tista multifacetado. Além de escrever 

e ilustrar livros infantis, Martin tam-
bém trabalha como ator e escritor de 
peças de teatro, histórias para pro-
gramas de rádio e filmes de anima-
ção. Por sua obra, recebeu diversos 
prêmios, destacando-se o de Litera-
tura Infantojuvenil Alemã, em 2011. 
Atualmente, vive com sua família em 
sua cidade natal.

OBRA
Que língua você fala? Bem, nós 

aqui no Brasil falamos português, 
mas e os animais?

Nesta delicada história, o peque-
no leitor é convidado a refletir sobre 
comunicação. A história tem início 
quando Pio, o passarinho, acidental-
mente cai de seu ninho e se vê em 
meio a uma comunidade de sapos. 
“Pio! Pio! Pio!”, ele diz, e os sapos 
confusos respondem: “Croac! Cro-
ac! Croac!”. A conversa não seguiria 
adiante se não fosse por uma ousa-
dia de Pio. Com forças reunidas, o 
passarinho emite um sonoro “Cro-
ac!”. Os sapos ficam espantados, 
mas também decidem se arriscar na 
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língua do pássaro, formulando em 
alto e bom som: “Pio!”.

Então um universo de possibili-
dades se abre aos animais. Os sa-
pos compreendem que podem até 
enganar sua predadora, a cegonha, 
passando-se por pássaros cantantes. 
Pio, por sua vez, decide explorar ain-
da mais as suas habilidades. Ao ver 
um cachorro, ele aprende a dizer “au-
-au”, o que acaba se revelando muito 
útil mais tarde, quando ele encontra 
um gato faminto! Desbravador, Pio 
perambula pela floresta, enfrentan-
do desafios que se resolvem sempre 
por meio da linguagem e do conhe-
cimento, além de, é claro, fazer novas 
e inusitadas amizades.

Mas será que o passarinho nun-
ca mais terá a chance de falar a 
sua língua materna? Cabe ao leitor 
descobrir!

Tendo como metáfora o diálogo 
entre animais, o autor nos mostra 
com sensibilidade e humor que as 
línguas não precisam nos separar. 
Muito pelo contrário, elas podem jus-
tamente nos unir! Desta forma, temas 
como a curiosidade pelo outro, diver-
sidade cultural, natureza e amizade 
pulsam da obra, que termina por se 
revelar bastante pertinente à Educa-
ção Infantil e ao Fundamental I. 

Ao acompanhar os passos de Pio, o 
pequeno leitor certamente se ques-
tionará sobre a infinita variedade de 
linguagens que permeiam a nossa 
comunicação, sejam elas corporais 
ou verbais. Mas a principal lição que 
o passarinho parece nos deixar é 
que, para vencer a barreira da língua, 
basta aceitar o desafio de começar a 
aprendê-la.

Vamos começar?
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Preparando a leitura

Traços, sons, cores e formas 
(EI03TS03) e Arte (EF15AR21)

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades 
do som (intensidade, duração, 

altura e timbre), utilizando-as em 
suas produções sonoras e ao ouvir 

músicas e sons.

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 

e fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.

Apresente a capa do livro aos 
alunos. Além da ilustração, a ima-
gem nos oferece alguns balões de 
fala, expressando grunhidos ani-
mais – croac, miau e o próprio pio. 
Que tal experimentar esses sons? 
“Miau” é um som emitido por um 
gato, e “pio”, por um pássaro. Mas 
o que dizer de “croac”? Além des-
ses três sons, desafie os alunos a 

experimentarem outros conheci-
dos, como “au au”, “muuu”, “mééé”, 
e muitos outros! Quantos animais 
a turma é capaz de identificar por 
meio do som que fazem?

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI01EF04) e Língua Portu-
guesa (EF01LP17)

(EI01EF04) Reconhecer elementos das 
ilustrações de histórias, apontando-

os, a pedido do adulto-leitor.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Peça aos alunos que se dediquem 
a observar atentamente as imagens 
da capa e da quarta capa do livro. 
A paisagem colorida apresenta di-
versos elementos, que tal identifi-
cá-los criando uma lista? Árvores, 
rio, montanhas, céu, passarinho e 
sapo são alguns deles. Caso a tur-
ma já seja alfabetizada, peça que 
cada criança redija a sua lista indi-
vidualmente; do contrário, torne-se 
escriba de uma lista coletiva. Será 
interessante averiguar a potência 
de uma imagem, que pode carregar 
em si todo um universo, adiantan-
do informações e sensações sobre a 
obra que está por vir.



5

Escuta, fala, pensamento e imagi-
nação (EI02EF03 e EI03EF01) e Língua 
Portuguesa (EF15LP02 e EF15LP13)

(EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias 
e outros textos, diferenciando escrita 
de ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção 

da leitura (de cima para baixo, da 
esquerda para a direita).

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas  
de expressão.

(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.

(EF15LP13) Identificar finalidades 
da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).

Leia para a turma a sinopse do livro, 
localizada na quarta capa. Para tanto, 
crie um ambiente favorável à escuta, 
valorizando a importância de manter 
o silêncio. Aos alunos da Educação In-
fantil, proponha uma escuta de olhos 
fechados, desafiando-os a imagina-
rem o que está sendo narrado. Aos 
alunos do Fundamental, peça que 
acompanhem a leitura em seus pró-
prios livros. A sinopse nos adianta que 
a história gira em torno de um passari-
nho que cai de seu ninho, sendo obri-
gado a se comunicar em uma nova 
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língua com os sapos que o acolhem. 
Diante disso, quais são as expectativas 
dos alunos para a leitura? Pergunte 
se eles já se viram entre pessoas que 
não falavam a sua língua ou se conhe-
ceram alguém que não falava portu-
guês. Como foi a experiência?

O eu, o outro e o nós (EI03EO06) e 
Língua Portuguesa (EF15LP02)

(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 

modos de vida.

(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.

A dedicatória do livro não é muito 
usual, destinada a “todas as línguas do 
mundo”. No Brasil, nós falamos por-
tuguês, porém estamos cercados de 
países que falam castelhano, e ainda 
utilizamos diversas palavras oriundas 
do inglês em nosso dia a dia, como do-
wnload, online, entre outras. Levando 
isso em conta, pergunte aos alunos se 
eles conhecem alguma palavra em ou-
tra língua. Em caso afirmativo, pode-
riam compartilhar com a turma? Outra 
opção de atividade interessante é le-
vantar alguns idiomas popularmente 
conhecidos, como francês ou japonês, 
e tentar identificar os países onde eles 
são falados em um mapa-múndi.

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF03)

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.

Faça uma leitura do livro em voz 
alta, pedindo aos alunos que acompa-
nhem a narrativa através das ilustra-
ções. Como desafio extra, peça-lhes 
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que procurem identificar as palavras 
que representam os sons e grunhidos 
animais, como “croac”, “pio” e “au-au”. 
Além de trabalhar a escuta atenciosa, 
a atividade também permitirá que os 
alunos levantem hipóteses quanto à 
linguagem escrita.

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI02EF03) e O eu, o outro e 
o nós (EI03EO01)

(EI02EF03) Demonstrar interesse 
e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, 
e acompanhando, com orientação 

do adulto-leitor, a direção da leitura 
(de cima para baixo, da esquerda 

para a direita).

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.

Promova uma segunda leitura da 
obra, agora comentada, atentando a 
turma aos seguintes pontos:

p. 8: Ao se depararem com Pio, os 
sapos refletem: “Ele é muito gran-
de para ser uma mosca e muito 
pequeno para ser uma cegonha”. 
Por que será que eles pensaram 
justamente nesses dois animais? 
Do que um sapo se alimenta? E 
uma cegonha?

p. 23: O caracol tem como filosofia 
de vida a expressão “devagar e 
sempre”. Na opinião dos alunos, 
o que ela significa? Assim como 

Pio, eles compartilham desse 
modo de pensar? Por quê?

p. 26: Perdido, Pio começa a dizer 
repetidamente “Croac! Au-Au! 
Miau!”, e até um “Cocorocó!”. Por 
que ele está falando tantas lín-
guas ao mesmo tempo? Estará 
apenas exercitando suas habili-
dades ou será que está em busca 
de algo? O quê?

p. 26 a 28: As imagens mostram um 
caminho escuro que Pio adentra, 
percorre e finalmente deixa para 
trás. O que esse recurso gráfico 
revela? A narrativa também ofe-
rece uma pista sobre o que pode 
ter acontecido quando o narra-
dor diz que o céu está escuro.

p. 37: Ao encontrar sua mãe, Pio não 
se contenta em utilizar apenas a 
sua língua materna e lhe respon-
de com “Croac! Au-au! Miau!”. O 
que será que ele está querendo 
comunicar? Será que quer ensi-
nar novas línguas para sua mãe? 
Será que ele esqueceu um pouco 
da sua língua materna? Levante 
possibilidades com a turma.

Língua Portuguesa (EF01LP26) e 
Geografia (EF01GE05)

(EF01LP26) Identificar elementos 
de uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço.

(EF01GE05) Observar e descrever 
ritmos naturais (dia e noite, variação 

de temperatura e umidade etc.) 
em diferentes escalas espaciais 
e temporais, comparando a sua 

realidade com outras.
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Em uma primeira leitura da obra, 
peça aos alunos que se atentem aos as-
pectos básicos de uma narrativa: quem 
são as personagens centrais e as perso-
nagens secundárias? Onde a história se 
passa? Quanto tempo ela dura? 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações (EI03ET03) 
e Língua Portuguesa (EF15LP18, 
EF01LP17, EF15LP14 e EF01LP14)

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua 

conservação.

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

(EF01LP17) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, listas, 

agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções 

de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ 

finalidade do texto.

Muitos animais fazem parte da his-
tória! Levando isso em conta, peça 
aos alunos que procurem identificá-
-los durante a leitura, redigindo uma 
grande lista. Atente a turma para o 
fato de que alguns animais são abor-
dados pela própria narrativa, en-
quanto outros são sugeridos apenas 
por balões de fala (“bzzz” ou “grauu” 

– p. 38). A lista deverá ser guardada 
para atividade futura.

(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias).

(EF01LP14) Identificar outros sinais 
no texto além das letras, como 
pontos finais, de interrogação 
e exclamação e seus efeitos na 

entonação.

Embora não adote um formato de 
história em quadrinhos, o livro apre-
senta um importante recurso do 
gênero: os balões de fala. Como um 
exercício lúdico, proponha uma leitura 
do livro em voz alta, em que toda a tur-
ma ficará responsável por reproduzir, 
em coro, as falas das personagens que 
estão nos balões. Como um exercício 
de oralidade mais refinado, proponha 
que o coro se atente também aos si-
nais de pontuação que acompanham 
essas falas, sugerindo, por exemplo, 
entonações de surpresa ou dúvida.

Após a leitura

O eu, o outro e o nós (EI03EO01) 
e Língua Portuguesa (EF15LP09 e 
EF15LP11)

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.
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(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.

(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. Quais foram as primeiras im-
pressões dos alunos sobre a obra? 
Eles gostaram da história? Alguma 
passagem foi mais triste ou diver-
tida? A língua foi um empecilho ou 
uma solução para o passarinho? Por 
fim, peça que os alunos se pergun-
tem: se eu pudesse falar qualquer 
língua do mundo, dos homens ou 
dos animais, qual seria? Por quê? 
Permita que todos compartilhem 
suas respostas em voz alta.

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF05) e Língua Portu-
guesa (EF01LP25)

(EI03EF05) Recontar histórias 
ouvidas para produção de reconto 

escrito, tendo o professor como 
escriba.

(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).

Aproveitando a roda formada na ati-
vidade anterior, proponha uma recon-
tagem coletiva da história. Para tanto, 
peça que um aluno inicie a narrativa 
com as suas próprias palavras. Ao final 
de uma ou duas frases, bata uma pal-
ma sinalizando que a palavra deve ser 
passada ao colega à direita do orador. 
O importante é que todos tenham a 
chance de participar da atividade, atri-
buindo o seu toque pessoal à narrati-
va. Como estímulo, oriente os alunos 
a descreverem as características físicas 
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das personagens, bem como os cená-
rios sugeridos pelas ilustrações. Con-
forme a atividade for avançando, faça 
um registro escrito do reconto. Ao fi-
nal, leia em voz alta a narrativa cons-
truída. Será interessante compará-la 
ao texto original.

Espaços, tempos, quantidades, re-
lações e transformações  (EI03ET05) 

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Levando em conta a lista de ani-
mais criada durante a leitura, pro-
ponha um exercício de classificação. 
Dentre os animais citados, quais pos-
suem quatro patas? Quais possuem 
pelos? Quais possuem asas? Quais 
não apresentam nenhum das carac-
terísticas citadas?

Traços, sons, cores e formas 
(EI03TS02) e Arte (EF15AR04)

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

(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.

Ainda levando em conta a lista de 
animais feita anteriormente, propo-
nha uma atividade artística. Para co-
meçar, divida a turma em grupos de 
aproximadamente cinco integrantes, 
ofereça-lhes algumas revistas e peça 
que procurem por fotografias dos 
animais do livro. Será interessante 
observar fotografias reais deles! Es-
sas imagens deverão ser recortadas e 
utilizadas na criação de uma colagem 
sobre papel. O tema da colagem po-
derá ser justamente a comunicação 
entre os animais. Assim, como desafio 
extra, caso a turma já esteja alfabetiza-
da, proponha a inserção de balões de 
fala na colagem, sinalizando os sons 
emitidos pelos animais. Para dar aca-
bamento, sugira que os alunos criem 
alguns traços no papel, representan-
do a floresta. Ao final, exponha as 
obras na parede da sala de aula.
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Língua Portuguesa (EF12LP10)

(EF12LP10) Ler e compreender, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
cartazes, avisos, folhetos, regras 
e regulamentos que organizam 
a vida na comunidade escolar, 

dentre outros gêneros do campo 
da atuação cidadã, considerando 

a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

A história tem início quando Pio cai 
de seu ninho e se perde de sua mãe. 
E se ela fizesse um cartaz de “PROCU-
RADO” para espalhar pela floresta? 
Divida a turma em grupos de três 
alunos e peça que elaborem o cartaz 
em de tamanho A3. Além do clássico 
título, o cartaz deve conter um re-
trato de Pio, que pode ser feito com 
lápis de cor ou giz de cera. Peça que 
também adicionem uma proposta de 
recompensa, como “um voo guiado 
pela floresta” ou “um canto para ni-
nar”. Por fim, exponha os cartazes na 
parede da sala de aula.

Corpo, gestos e movimentos  
(EI03CG01) e Arte (EF15AR21)

(EI03CG01) Criar com o corpo 
formas diversificadas de expressão 

de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música.

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 

e fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.

Para além da palavra, o corpo tam-
bém é capaz de se comunicar por 
meio da gestualidade, bem como 
das expressões faciais. Levando isso 
em conta, proponha um exercício lú-
dico. Um aluno voluntariamente de-
verá escolher um sentimento, como 
a alegria ou desconfiança, e tentar 
expressá-lo à turma utilizando uni-
camente o corpo e a face. Quando a 
turma adivinhar, será hora de trocar 
de voluntário. Além de exercitar a 
desenvoltura e a expressão corporal, 
realizando um intercâmbio com as 
aulas de teatro, a atividade propor-
cionará uma reflexão acerca das dife-
rentes formas de comunicação.


