
“Curto, mordaz 
e divertido” – 
Telegraph
“Divertido para 
qualquer criança 
acima de 7 anos” - 
The Times

“Querido tio Morton. É melhor você pegar 
um avião agora mesmo e voltar para cá. 
Seu dragão comeu a Jemima”. Parecia 
fácil: Edward tinha que cuidar do animal 
de estimação fora do comum de seu tio 
Mornton por uma semana enquanto ele 
estava de férias. Mas logo a geladeira 
ficou vazia, as cortinas pegaram fogo e o 
carteiro saiu correndo pelo jardim!

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

Sugestões de exploração: Quem tem animais de 
estimação em casa? Qual o animal mais diferente que você já 
viu? Alguém já teve que tomar conta de algum animalzinho? 
Quem acredita em dragão? A obra é inteira composta por 
e-mails: você já escreveu um e-mail a alguém? Sabe como fazê-
lo?
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Babá de dragão

• Livro ficou entre os 
finalistas do Roald Dahl 
Funny Prize 2012.

• Obra escrita em 
formato de e-mail.


