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AUTOR
Estelle Billon-Spagnol é uma au-

tora e ilustradora francesa. Nascida 
em 1977, Estelle estudou Direito Pe-
nal e por alguns anos trabalhou na 
polícia. Aos trinta anos, porém, sua 
carreira mudou radicalmente de di-
reção, e ela lançou o seu primeiro 
livro infantil. De lá pra cá, publicou 
cerca de vinte livros, alguns como 
autora, alguns como ilustradora e 
outros nas duas funções. Para co-
nhecer um pouco mais o seu traba-
lho, é possível visitar o blog www.
estellebillonspagnol.blogspot.com. 

OBRA
As relações de amizade muitas 

vezes enfrentam contratempos. Afi-
nal, mesmo os grandes amigos têm 
suas diferenças. Essa reflexão é o 
tema central de Clic e Cloc, uma deli-
cada obra de Estelle Billon-Spagnol.

Desde que nasceram, Clic e Cloc 
são simplesmente inseparáveis, 
ainda que um tanto diferentes: 
Clic é uma ave de grande porte, 
dotada de um longo bico, e Cloc, 

um passarinho bem pequenino, 
de asas muito ágeis. Mas essas di-
ferenças físicas pouco importam. 
Clic e Cloc gostam mesmo é de 
brincar, de conversar, de inventar 
jogos e de passear juntos. Aonde 
um vai, o outro vai atrás. Onde um 
fica, o outro fica também. A iden-
tificação é tanta que até na hora 
de dormir eles estão juntos. Até 
que um dia...

Clic acordou e não encontrou 
Cloc ao seu lado. Preocupado, ele 
logo saiu à procura do amigo, per-
guntando a todos os que encontra-
va pelo caminho: “Você viu Cloc?”. 
Para seu desespero, ninguém o 
tinha visto. A angústia de Clic foi 
aumentando até o momento em 
que ele viu, meio de relance, Cloc 
voando no céu. Ele brincava e se 
divertia com outros pássaros. Clic 
ficou tão triste que foi se esconder 
na floresta; Cloc estava feliz sem 
ele. Demorou algum tempo, mas 
pouco a pouco ele foi se esque-
cendo da tristeza e reparou numa 
magnífica flor que havia crescido 
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bem ali na sua frente. Clic ficou tão 
maravilhado que cultivou o hábito 
de observar as plantas e nem per-
cebeu quando Cloc saiu à sua pro-
cura na floresta. 

A partir daí, o esperado reen-
contro acontece; mas será que Clic 
e Cloc ainda serão amigos? Essa 
pergunta abre passagem para 
uma série de reflexões, tanto sobre 
amizade quanto sobre identidade. 
Para abordar temas tão maduros, a 
autora também lança mão de deli-
cadas e graciosas ilustrações. Não 
raras vezes, são as imagens que dão 
conta de comunicar os sentimentos 

mais profundos dos personagens, 
que choram, sorriem, se espantam 
e se maravilham em seu processo 
de amadurecimento. 

Por fim, ao acompanhar a história 
de Clic e Cloc, o pequeno leitor terá 
a chance de meditar sobre as suas 
próprias relações de amizade, bem 
como sobre si próprio – sobre seus 
gostos e interesses pessoais. Afinal, 
para que uma amizade seja sólida, 
os amigos não precisam fazer tudo 
juntos, nem gostar sempre das 
mesmas coisas. Basta que cultivem 
o respeito e a compreensão pelas 
suas diferenças. 

3



4

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(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.

Língua Portuguesa
(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.

Com o intuito de introduzir a tur-
ma no universo da obra, que tal re-
fletir coletivamente sobre o que é a 
amizade? Forme uma roda com os 

alunos, propondo uma conversa: 
como sabemos que somos ami-
gos de alguém? Os amigos gostam 
sempre das mesmas coisas? É pos-
sível ter mais de um amigo ao mes-
mo tempo? Ao final da conversa, 
peça que cada criança tente com-
pletar em voz alta a seguinte frase: 
“O melhor da amizade é...”.

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades 

do som (intensidade, duração, 
altura e timbre), utilizando-as em 

suas produções sonoras e ao ouvir 
músicas e sons.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF09) Levantar hipóteses 
em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita 
espontânea.

Língua Portuguesa
(EF12LP19) Reconhecer, em textos 
versificados, rimas, sonoridades, 

jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, 

relacionando-as com sensações e 
associações.

(EF01LP02) Escrever, 
espontaneamente ou por ditado, 

palavras e frases de forma alfabética 
– usando letras/grafemas que 

representem fonemas.

Apresente o título do livro aos alu-
nos, permitindo que eles brinquem 
um pouco com a sua sonoridade; 
afinal “clic e cloc” é uma expressão 
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bastante divertida de dizer em voz 
alta – tal como “cloc e clic”, “cloc 
e cloc”, “Clic, clic, clic” e assim por 
diante. Nessa brincadeira, é possível 
ainda explorar diferentes volumes e 
timbres de voz. Por fim, caso a turma 
já esteja em processo de alfabetiza-
ção, lance o desafio coletivo de so-
letrar as duas palavras, que deverão 
ser escritas na lousa e posteriormen-
te transcritas para os cadernos.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(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.

Língua Portuguesa
(EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos.

Como um exercício de leitura de 
imagens, peça aos alunos que ob-
servem a ilustração da capa do li-
vro, descrevendo os seus principais 
elementos. Para tanto, sempre que 
necessário, conduza o olhar da tur-
ma através de algumas perguntas: 
Que animais estão retratados? Quais 
são as suas cores? Quais são os seus 
tamanhos? Como é o formato dos 
seus bicos? Eles parecem estar feli-
zes? Para onde estão olhando? Onde 
eles estão? Por fim, desvende o mis-
tério da expressão “Clic e Cloc”, di-
zendo que esses são os nomes dos 

personagens do livro. Qual deles será 
que é Clic? Qual será Cloc?

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF08) Manipular textos e 
participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes 
gêneros textuais (parlendas, histórias 
de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.).

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

Língua Portuguesa
(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.

Leia para a turma a sinopse do li-
vro, localizada na quarta capa. Em 
poucas palavras, o texto nos adian-
ta que o livro aborda a história de 
uma amizade afetada pelo sumiço 
de um dos amigos. Além disso, traz à 
tona um questionamento bastante 
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maduro: como lidar com essa au-
sência? Finda a leitura da sinopse, 
pergunte aos alunos o que eles ima-
ginam que vai acontecer. Será que 
Clic vai encontrar Cloc? Será que ele 
vai aprender a se virar sem o amigo? 
Será que a amizade acabou? Condu-
za a conversa de modo a despertar 
a curiosidade da turma pela leitura.

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

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

palavras conhecidas.

(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).

Língua Portuguesa
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos.

(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.

Faça uma primeira leitura do li-
vro em voz alta, pedindo aos alu-
nos que acompanhem a narrativa 

através das ilustrações. Nesse mo-
mento, é importante alertá-los 
para a importância de ficarem em 
silêncio, aguçando a escuta e a 
concentração. Caso a turma já es-
teja alfabetizada, caberá também 
o desafio de acompanhar o texto 
em leitura silenciosa. Como desa-
fio extra aos alunos em processo 
de alfabetização, peça que procu-
rem identificar as palavras “Clic” e 
“Cloc”. Sem interrupções, essa ati-
vidade permitirá que as crianças 
tenham uma fruição mais autôno-
ma da obra, fomentando a inter-
pretação pessoal da história. 

Com o intuito de aprofundar al-
guns aspectos do livro, proponha 
uma segunda leitura, dessa vez dia-
logada e compartilhada, de modo a 
destacar os seguintes pontos:

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades 

do som (intensidade, duração, 
altura e timbre), utilizando-as em 

suas produções sonoras e ao ouvir 
músicas e sons.
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Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF01LP19) Recitar parlendas, 
quadras, quadrinhas, trava-línguas, 

com entonação adequada e 
observando as rimas.

Em diversas passagens, a autora 
brinca com a sonoridade das pala-
vras “Clic” e “Cloc”, desdobrando-as 
em variações e sugerindo diferentes 
ritmos de leitura. Um bom exemplo 
se dá na p. 7, quando “cric croc” e 
“croc cric” sugerem o quebrar dos 
ovos na ocasião do nascimento dos 
dois amigos. Outra passagem inte-
ressante acontece na p. 19, quando a 
expressão “clic cloc clic cloc” sugere 
o passar do tempo pelos ponteiros 
de um relógio. Levando isso em con-
ta, convide a turma a brincar com a 
voz, experimentando diferentes ma-
neiras de dizer essas expressões. A 
leitura certamente ficará mais lúdica 
e divertida, ao mesmo tempo em 
que permitirá um estudo da inten-
ção de fala.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(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.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

(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.

Chame a atenção dos alunos para 
as cores das ilustrações. Via de regra, 
Clic e Cloc são coloridos, ao passo 
que o cenário e os demais animais 
estão desenhados com linhas e 
manchas pretas. Há, porém, duas 
exceções. Quando Cloc sai para voar 
com seus novos amigos, todos eles 
também são coloridos (p. 21); da 
mesma forma, a grande flor que des-
perta a fascinação de Clic também 
é retratada com uma exuberância 
de cores (p. 25). Que sensações es-
sas duas passagens provocam nos 
alunos? Como eles interpretam a 
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presença de novas cores nelas? Será 
que elas estão revelando o deslum-
bramento dos personagens diante 
de suas novas descobertas? Permita 
que todos compartilhem suas sen-
sações e pontos de vista. 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Língua Portuguesa
(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.

A floresta onde Clic e Cloc vivem 
também é habitada por diversos ou-
tros animais. Que tal identificar to-
dos eles, criando uma grande lista? 
Tigre, formiga, caracol e cobra são al-
guns exemplos. Feita a lista, convide 
a turma a fazer algumas compara-
ções: Qual desses animais é o maior 
em tamanho? E o menor? Quais de-
les têm patas? Quais deles têm asas? 
Quais deles rastejam pelo chão? 

Após a leitura

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

(EI03EF05) Recontar histórias 
ouvidas para produção de reconto 

escrito, tendo o professor como 
escriba.

Língua Portuguesa
(EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 
literários lidos pelo professor.

Que tal recontar a história coletiva-
mente? Além de exercitar a oralida-
de, a atividade permitirá aos alunos 
uma recapitulação e a apropriação 
da obra. Para tanto, forme uma roda 
com a turma e peça que um aluno 
inicie a narrativa com as suas pró-
prias palavras, proferindo uma única 
frase em voz alta; por exemplo: “Clic 
e Cloc são amigos desde o dia em 
que nasceram”. Ao final da sentença, 
bata palmas uma vez, sinalizando 
que a palavra deverá ser passada ao 
colega à direita do orador, que por 
sua vez deverá dar continuidade à 
narrativa. Siga com a dinâmica até 
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que a história chegue ao fim, toman-
do cuidado para que todos tenham 
a chance de participar. Ao longo 
do exercício, faça o registro escrito 
das frases criadas, finalizando a ati-
vidade com a leitura em voz alta da 
versão criada pela turma. Será inte-
ressante notar as diferenças e seme-
lhanças entre esse texto e o original 
de Clic e Cloc! 

O eu, o outro e o nós
(EI02EO05) Perceber que as pessoas 
têm características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças.

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.

Língua Portuguesa
(EF01LP22) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
diagramas, entrevistas, curiosidades, 

dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou 

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

finalidade do texto.

(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.

Divida a turma em duplas e dê 
tempo para que os parceiros conver-
sem um pouco, em uma espécie de 
entrevista informal. Para guiar essa 
conversa, proponha algumas per-
guntas, como: O que você mais gosta 
de fazer? Qual é a sua comida prefe-
rida? De que cor você gosta? Existe 
alguma brincadeira de que você não 
gosta? A ideia é que eles realmente 
descubram algo novo sobre os co-
legas, identificando semelhanças e 
diferenças entre si. Depois que todos 
tiverem assumido tanto o papel de 
entrevistado quanto de entrevista-
dor, forme uma grande roda com 
a turma e peça que cada dupla se 
apresente ao coletivo. A ideia é que 
cada criança apresente o seu parcei-
ro; por exemplo: “Este é Fulano; ele 
gosta muito de brincar disso, mas 
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não gosta quando tal coisa aconte-
ce. Sua comida preferida é essa, e a 
cor de que ele mais gosta é aquela. 
Nós temos isto aqui em comum, mas 
também somos diferentes, porque 
ele gosta disso e eu gosto daquilo”. 
Além de estimular a elaboração do 
discurso, a atividade trará luz às sin-
gularidades de cada um, promoven-
do o respeito pelas diferenças.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF05) Relatar experiências 
e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidos etc.

Língua Portuguesa
(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.

Peça aos alunos que reflitam so-
bre as suas amizades, resgatando 
alguma lembrança boa vivenciada 
com um amigo. Que tal comparti-
lhá-la com a turma? O desafio da 
atividade será exercitar a oralidade 
e a organização do discurso atra-
vés de um relato de experiência 
pessoal. Para ajudar, faça algumas 
perguntas como: Quem era o ami-
go? Onde vocês estavam? O que 
estavam fazendo? Caso os alunos 
já estejam alfabetizados, proponha 
que o relato seja transcrito para o 
papel, ao longo um parágrafo.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO05) Demonstrar valorização 

das características de seu corpo 
e respeitar as características dos 

outros (crianças e adultos) com os 
quais convive.

Corpo, gestos e movimentos
(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros.

Ciências
(EF01CI04) Comparar características 

físicas entre os colegas, reconhecendo 
a diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças.

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
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escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Em complemento à atividade an-
terior, proponha que cada aluno 
crie um desenho, retratando a si 
mesmo e ao amigo do relato. Para 
tanto, chame a atenção da turma 
para as características físicas de 
cada um, buscando torná-las visí-
veis através do desenho. Diferen-
tes alturas, pesos, tonalidades de 
pele, penteados e vestimentas são 
detalhes que podem enriquecer as 
obras, aproximando-as da realida-
de. Caso os alunos já tenham maior 
domínio e precisão do traço, sugira 
que, a exemplo do livro, os persona-
gens sejam retratados com cores, e 
o cenário, em preto e branco.

Corpo, gestos e movimentos
(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF09) Levantar hipóteses 
em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita 
espontânea.

Língua Portuguesa
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda 

do professor, o texto que será 

produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular); o suporte (qual é 
o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e 
seu tema, pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações necessárias 
à produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas.

Arte
(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.

Em dois momentos do livro, os 
personagens são procurados pelo 
amigo. Que tal ajudá-los nessa em-
preitada, criando dois cartazes de 
“PROCURA-SE”? Um cartaz deverá 
buscar por Cloc, e o outro, por Clic. 
Para tanto, divida a turma em gru-
pos de aproximadamente quatros 
alunos, delegando-lhes a função de 
confeccionar dois cartazes cada. Os 
cartazes podem ser feitos em folhas 
tamanho A3 e devem conter um re-
trato do desaparecido, bem como 
as expressões “Procura-se Cloc” e 
“Procura-se Clic”. Como desafio artís-
tico, peça às crianças que realmente 
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tentem retratar as aves o mais pare-
cidas possível com as do livro, aten-
tando para as suas cores e bicos. Ao 
final, cole todos os cartazes nas pa-
redes da sala de aula.

Corpo, gestos e movimentos
(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.

Língua Portuguesa
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos.

Arte
(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.

Ao longo da narrativa, Clic e Cloc 
experimentam diversos sentimentos, 
como alegria, medo, tristeza, frus-
tração ou ciúme. Que tal rememorar 
a história, identificando esses senti-
mentos com os alunos? Sempre que 
necessário, eles podem guiar-se pe-
las ilustrações dos personagens, so-
bretudo pelo detalhamento de suas 
expressões faciais. À medida que os 
sentimentos forem identificados, faça 
uma lista e em seguida proponha um 
exercício lúdico, desafiando os alunos 
a expressarem com o próprio corpo 
esses mesmos sentimentos: Como 
age uma pessoa com medo? E uma 
pessoa alegre? Como ficam o rosto e 
o corpo de quem está triste? Essa será 
uma ótima maneira de exercitar a ex-
pressão corporal das crianças.
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