
Eduardo Smith- 
-Pickle e o dragão 
Ziggy estão de 
volta com uma 
incrível surpresa!

“Querido tio Morton,
Sei que você não quer ser incomodado, mas 
tenho uma péssima notícia.
O Ziggy desapareceu.”

Neste novo volume da correspondência 
entre Eduardo Smith-Pickle e seu tio 
Morton, o leitor acompanha mais aventuras 
do garoto e Ziggy, o dragão, sempre 
narradas com muito humor.

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

Esta obra permite a exploração de diversos temas, entre eles: 
a obra é inteira composta por e-mails: algum dos alunos já se 
correspondeu desta maneira com alguém? Como se escreve 
um e-mail e no que ele se diferencia de outros tipos de texto? 
Alguém já cuidou do animal de estimação de algum amigo ou 
parente? Como foi essa experiência?
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Babá de dragão

• Obra cheia de humor 
escrita em formato de 
e-mail.

• Segundo volume das 
aventuras de Eduardo 
Smith-Pickle.
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