
Coleção
Primeiros 
Livros Gildo
Livros que auxiliam na formação dos 
pequenos!

• Texto e ilustrações da premiada 
Silvana Rando.

A Coleção Primeiros Livros Gildo traz um box com três livros 
de um dos personagens mais queridos da Brinque-Book, com 
texto e imagens que auxiliam na formação dos pequenos. 
Em Gildo e as cores, o elefantinho compartilha com os 
leitores suas cores preferidas. Já em Gildo e os números, o 
personagem ajuda as crianças a contarem até cinco. Por fim, 
em Gildo e os opostos, o simpático elefantinho ensina palavras 
e situações antagônicas presentes no dia a dia de todos.

O livro

Sobre a autora e ilustradora
Serviços
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Além da história
Estas divertidas histórias permitem trabalhar temas como: 
cores, opostos e números.

Algumas sugestões de trabalho: quantas cores você conhece? 
Quais suas cores preferidas? Existe alguma cor que você não 
goste? Você já sabe contar? Até quanto? Quantos números 
existem? Por que os números são importantes? O que são 
opostos? Além dos exemplos contidos no livro, quais outras 
palavras e situações antagônicas você conseguiria listar?

Silvana Rando nasceu no interior de São Paulo, na cidade de 
Sorocaba. Cresceu adorando bichos (da formiga ao elefante) 
e desenhos. Começou rabiscando cadernos, paredes, tênis e 
quadros, até chegar aos livros. Hoje possui mais de trinta títulos 
ilustrados. Dentre as obras com texto assinado por Silvana, 
estão sete publicadas pela Brinque-Book: Peppa, Sete cachorros 
amarelos, Gildo, Vamos ajudar o Gildo?, Gildo e os amigos no 
jardim, Gildo e os amigos na praia e Gildo e os amigos na escola. 
Agora, soma-se a estas obras o box com seus três novos títulos. 

www.brinquebook.com.br
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


