
O livro
Era uma vez um coelho que não queria ir dormir. Então, ele teve 
uma ideia brilhante para adiar a hora de ir para a cama. Prendeu 
o escuro em uma lata de biscoitos! Com o sol iluminando tudo, ele 
continuaria acordado, certo? Mas será que o escuro só serve para 
a gente dormir? Nessa aventura, o coelho vai acabar descobrin-
do que muitos animais – e até plantas – precisam que anoiteça! 
Vai perceber também que dormir não é assim tão ruim. Certamen-
te, os pequenos leitores vão se identificar com esta nova obra da 
premiada Nicola O’Byrne, de sucessos como Abra com cuidado,  
O que tem atrás da porta? e A última história antes de dormir.

Em sala de aula
A passagem do tempo, os ciclos da natureza, a vida animal e vege-
tal e o a hora de dormir são alguns dos principais temas abordados 
nesta divertida história. Você pode conversar com as crianças sobre 
cada um desses assuntos, convidando-as a compartilhar algumas 
experiências pessoais. Por exemplo: elas também não gostam da 
hora de dormir, como o nosso amigo coelho? Por que? Como elas 
fazem para tornar esse momento mais gostoso? As famílias leem 
para elas nesse momento? Como é o ritual antes da cama? Se elas 
pudessem, também prenderiam o escuro? Ou gostam da noite? Elas 
já tiveram medo do escuro? Como lidaram com ele? Outros pontos 
interessantes para levantar com os alunos: de que formas a gente 
percebe a passagem do tempo? Como acontece o escurecer? Peça 
às crianças que observem as cores, o processo, as fases do sol des-
de a hora em que começa a anoitecer até a hora em que escureceu. 
No livro, o escuro revela ao coelho que ele é necessário para diver-
sas espécies animais e até para os vegetais. Faça uma lista com a 
classe sobre quais espécies são noturnas e converse com eles sobre 
a importância dos ciclos para a vida das plantas.
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O coelho, o escuro e a 
lata de biscoitos
Se a noite não chegar, será que dá para não dormir? 


