
O livro
Depois de um dia incrível, é preciso um desfecho à altura. A 
última história antes de dormir é a mais importante. Nesta aven-
tura bem-humorada, o pequeno leitor acompanha personagens 
conhecidos disputando quem vai ser a última história do dia. Os 
Três Porquinhos, Cinderela, Chapeuzinho e o Lobo Mau ora inter-
rompem as histórias uns dos outros ora organizam-se para viver, 
juntos, narrativas de aventura, amor, perigo e humor inventadas 
por eles mesmos. Tudo isso ganhando vida no traço delicado e 
nas cores vibrantes de Nicola O’Byrne, de Use a imaginação, 
obra em que a autora já brincava com personagens clássicos, 
subvertendo e reafirmando seus papéis no imaginário infantil. 

Em sala de aula
É possível trabalhar com as crianças conceitos e sentimentos como 
respeito, vaidade, trabalho em equipe, papéis e traços individuais, 
além de gêneros narrativos. O que é uma história de amor, de 
aventura ou uma narrativa bem-humorada? Quais são as caracte-
rísticas básicas de cada personagem, ou gênero que representa, 
e como eles fazem para criar uma história juntos, apesar das di-
ferenças? Converse com as crianças sobre os contos clássicos em 
que cada um dos personagens aparece: qual era a história de  
Os Três Porquinhos? E como eles ressurgem neste livro? Que carac-
terísticas mantiveram e quais estão diferentes? Ajude as crianças a 
achar o humor do livro, que brinca justamente com características 
“clássicas” e subversões. As crianças agem sempre do mesmo 
modo? Ou percebem que podem fazer coisas diferentes?

Sobre a autora e a tradutora
Nicola O’Byrne é bacharel em Ilustração pela Edinburgh Col-
lege of Art, Edimburgo, e especializada em Gravura pela Cam-
berwell College of Arts, Londres. Pela Brinque-Book, ela publicou 
também Use a imaginação.

Gilda De Aquino já traduziu mais de 200 títulos da Brinque-
-Book, muitos dos quais ganharam prêmios de Melhor Tradução 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

•	História com personagens 
clássicos do imaginário infantil.

•	Bem-humorada, dialoga 
diretamente com o leitor.

•	Trata de temas como respeito, 
trabalho em equipe, diferenças.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

A última história 
antes de dormir
A última história é a mais importante do 
dia. Mas que história será essa? Era uma 
vez... muita confusão!


