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O livro
“Querido tio Morton,
Descobri quem está comendo as ovelhas
do sr. McDougall!
É o Monstro do Lago Ness.” 

Eduardo Smith-Pickle precisa novamente tomar conta dos dragões 
de seu tio Morton nesta hilária sequência das aventuras de Babá 
de Dragão e Babá de Dragão – Decolando! Desta vez, Edu e sua 
família passam uma temporada na casa do tio, numa ilha na costa 
da Escócia, e precisam lidar não apenas com Arthur e Ziggy, mas 
também com a existência de outro animal exótico na região…

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como animais de 
estimação, dragões, cotidiano, convivência social, 
tecnologia e fantasia.

A ação da narrativa se passa na costa escocesa. Incentive os 
alunos a fazerem uma pesquisa sobre a geografia e a história 
dessa região e imaginarem juntos qual seria a localização 
aproximada da ilha do tio Morton, levando em conta as 
informações fornecidas pelo texto, como a presença dos 
papagaios-do-mar e o rebanho de ovelhas do sr. McDougall. O 
famoso monstro do Lago Ness ocupa uma posição de destaque 
na história. Pesquise com os alunos a origem dessa lenda e 
quais foram as “aparições” do monstro ao longo dos anos.
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