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A hora da história com Teo
“É a hora da história, Teo”, diz uma voz no canto da página, em 
formato de balão. Assim começa a narrativa em que Teo, que 
adora uma história, fantasia empolgado sobre o que será lido 
ou contado. Ou seria inventado? Em um passeio supercolorido 
e aprazível pelas páginas, o garoto reúne personagens e contos 
de seu repertório, e com eles cria sua própria aventura. 
O livro faz refletir sobre o ato e a magia de contar e ouvir histó-
rias. O jogo com onomatopeias é um atrativo a mais, nessa obra 
interativa com abas.

A hora de dormir com Teo
“É a hora de dormir, Teo”, diz aquela mesma voz, no primeiro 
canto da página. Acontece que Teo, claro, está muito ocupado 
para dormir. Afinal, a rotina do sono pede um bocado de ações, 
como tomar banho com pinguins, escovar os dentes com um cro-
codilo, tomar leite com um certo tigre e pular feito canguru, bem 
quando o sono chega. Chega?
Se o sono chega ou não, é o que os pequenos vão descobrir, 
interagindo com essa história tão próxima do universo infantil.

Teo em A hora da 
história e A hora 
de dormir
Nesta coleção, cenas cotidianas são 
apresentadas de forma divertida e 
terna pelo pequeno Teo, que tem 
muita imaginação.

• Livros interativos e em caixa alta.

• Com abas grandes para mãos 
pequenas.

• Histórias sobre cotidiano e 
imaginação.

• Tem humor e explora 
onomatopeias. 

• Ilustrações vibrantes e delicadas.
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Sobre a autora e a 
tradutora
Sophy Henn vive em Sussex, na Inglaterra. 
Ela estudou moda, na Central Saint Martins, 
mas se tornou diretora de arte, em Londres, o 
que a motivou a estudar ilustração na Univer-
sidade de Brighton. Essa formação lhe abriu 
caminho para a criação de livros ilustrados. 
Hoje ela se sente muito feliz escrevendo e 
ilustrando várias histórias, sempre acompa-
nhada de um bom chá.

Gilda de Aquino formou-se em letras anglo-
-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em lin-
guística na Universidade de Washington, nos 
Estados Unidos. Já traduziu mais de 200 títu-
los da Brinque-Book, muitos dos quais ganha-
ram prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.


