
O livro 
O coelho está entediado. Ele gostaria muito que alguma coisa 
acontecesse. Um lobo sagaz – e prestativo – aparece com uma 
ideia brilhante: que tal usar a imaginação e criar uma história? 
O lobo, então, começa a criar uma história cujo final não 
parece muito feliz. Até que o coelho aprende, de fato, a usar 
o poder da imaginação, e o feitiço vira contra o feiticeiro de 
maneira surpreendente! 
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Quando Nicola O’Byrne tinha 5 anos, seus pais baniram 
a televisão aos sábados de manhã, a partir de então ela 
começou a desenhar. Nicola é bacharel em Ilustração pela 
Edinburgh College of Art, Edimburgo, e especializada em 
Gravura pela Camberwell College of Arts, Londres. Em seu 
tempo livre, ela gosta de praticar musculação e cozinhar.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos deles 
ganharam prêmios de Melhor Tradução da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Use a 
imaginação
Você nunca sabe aonde sua 
imaginação poderá te levar…

•	Livro com aba.
•	Uma história inventiva e divertida 

sobre como um coelho criativo 
supera um lobo faminto e 
torna-se o herói da sua própria 
aventura.
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O livro 
O coelho está entediado. Ele gostaria muito que alguma coisa 
acontecesse. Um lobo sagaz – e prestativo – aparece com uma 
ideia brilhante: que tal usar a imaginação e criar uma história? 
O lobo, então, começa a criar uma história cujo final não 
parece muito feliz. Até que o coelho aprende, de fato, a usar 
o poder da imaginação, e o feitiço vira contra o feiticeiro de 
maneira surpreendente! 

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como: imaginação, 
astúcia, lobos, superação e humor. 

Converse com os alunos sobre a imaginação: como eles a 
usam em suas vidas, em brincadeiras, quando ouvem histórias 
ou de que outras maneiras? Eles acreditam que a imaginação 
é importante? Ao longo da história, a autora faz algumas 
referências a um conto de fadas muito famoso. Os alunos 
conseguem descobrir qual é? Faça um exercício com eles de 
tentar recriar a história baseando-se em outro conto de fadas.

Sobre a autora e a tradutora
Quando Nicola O’Byrne tinha 5 anos, seus pais baniram 
a televisão aos sábados de manhã, a partir de então ela 
começou a desenhar. Nicola é bacharel em Ilustração pela 
Edinburgh College of Art, Edimburgo, e especializada em 
Gravura pela Camberwell College of Arts, Londres. Em seu 
tempo livre, ela gosta de praticar musculação e cozinhar.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos deles 
ganharam prêmios de Melhor Tradução da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Use a 
imaginação
Você nunca sabe aonde sua 
imaginação poderá te levar…

•	Livro com aba.
•	Uma história inventiva e divertida 

sobre como um coelho criativo 
supera um lobo faminto e 
torna-se o herói da sua própria 
aventura.
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