
O livro 
De maneira lúdica e envolvente este livro, com divertido texto 
rimado, apresenta o corpo humano aos pequenos leitores. 
Ao estabelecer paralelos entre as partes do corpo e diversos 
animais, o livro ressalta tanto nossas semelhanças como nossas 
diferenças com as várias espécies de animais. Ao final, um 
espelho surpresa irá encantar os pequenos leitores, mostrando 
que cada um é especial à sua maneira. 

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: corpo 
humano, identidade, rimas e conhecimento. 

Por meio do texto e das ilustrações, o livro relaciona cada parte do 
corpo humano com alguns animais. Por exemplo, o pescoço com 
a girafa e o cabelo com o leão. Os alunos conseguem pensar em 
alguma parte do corpo que não é destacada no livro (a cabeça 
ou os pés)? E podem relacionar essas outras partes a algum outro 
animal? Note também que o texto é rimado. Explique para os 
alunos e os incentive a criar algumas rimas próprias.

Sobre os autores e a tradutora
Heinz Janisch nasceu em 1960, em Güssing, na Áustria e 
estudou em Viena. Desde 1982, trabalha na radiodifusão da 
ORF (rádio e televisão austríaca), escrevendo e apresentando 
programas de rádio. Ele escreve livros para crianças e adultos.

Birgit Antoni nasceu em 1969, em Viena, na Áustria. Ela 
trabalha como designer gráfica freelancer e ilustradora desde 
1995. Até hoje já colaborou em mais de cinquenta livros infantis.

Hedi Gnädinger nasceu em 1960, em São Paulo, capital, e 
desde 1990, mora na Alemanha. Desde 2011, trabalha como 
tradutora e agente literária para o Brasil.

Eu sou assim 
e vou te mostrar
Oba! Aqui estou eu! Cheguei ao mundo 
assim e vou te mostrar tudo o que tem em 
mim…

• Livro divertido e bem-humorado 
sobre o corpo humano. 

• Um divertido espelho no final da 
obra irá encantar os pequenos 
leitores. 
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