
O livro 
O passarinho tinha poucos dias de vida quando caiu do ninho. E, 
ao cair, deu um pio que intrigou os sapos… Croac! Croac! “Ele é 
muito grande para ser uma mosca e muito pequeno para ser uma 
cegonha!”; Pio! Pio! “Que bichos são esses, enormes para serem 
minhocas e desafinados demais para serem mamães?”. Aventu-
rando-se mata adentro, o passarinho conhece muitos animais e 
aprende a falar línguas as mais diversas – croac; pio; i-ó; miau; 
au-au. A história divertida de Pio, repleta de surpresas, reúne mui-
tos animais e sons e explora com fino humor o tema da amizade.

Em sala de aula
Humor, onomatopeias, animais, diversidade e amizade são te-
mas que podem ser trabalhados na obra. Por que falamos dife-
rentes línguas? Que sons existem na natureza? Em que diferimos 
dos outros? Do que os animais sentem medo? A história de Pio, o 
passarinho está repleta de símbolos, como na passagem em que 
o filhote encontra os sapos. Desse encontro nasce a curiosidade 
sobre o funcionamento dos sentidos e sobre a própria identida-
de. Afinal, o passarinho não conhece os sapos, e os sapos não 
conhecem o passarinho, mas todos percebem que são diferen-
tes. Pio, muito astuto, se passa por vários bichos, confundindo 
até mesmo o gato, seu principal predador. A história mostra ain-
da o nascimento de uma amizade, um olhar metafórico sobre 
compreender o que os demais dizem e, claro: onomatopeias! O 
que será que os pequenos terão para contar sobre o coaxar dos 
sapos? Se o caminho de Pio está cheio de onomatopeias, onde 
mais podemos encontrá-las?
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Pio, o passarinho
Com tantos sons ecoando na natureza, sai-se 
melhor quem quer aprender as vozes dos outros.


