
O livro 
Eric vive preocupado. O que seriam aqueles barulhos que ele 
ouve à noite? E se uma aranha estiver escondida dentro de seu 
sapato? Experimentar coisas novas também não é com ele. Por 
sorte, sua amiga Flora sempre inventa um jeito de ajudá-lo a 
lidar com seus medos. Mas o convite para uma festa na piscina 
pode pôr tudo a perder. Ele não sabe nadar! E agora? Será que 
Eric vai conseguir fazer tibum? Esse livro nos mostra que, com 
muita imaginação e com a ajuda dos amigos, podemos enfren-
tar mais facilmente os desafios do dia a dia.

Em sala de aula
Medo, amizade, superação, cotidiano, criatividade, imaginação, 
coragem e cooperação são temas que podem ser trabalhados na 
obra. Crianças ou adultos – todos têm medo de alguma coisa. 
Medo e preocupações estão sempre presentes em nosso cotidia-
no, e por isso é muito importante falar sobre eles. Numa roda de 
conversa, os alunos se sentirão à vontade para falar de seus me-
dos – tanto os que todos têm, como os mais pessoais e esquisitos. 
Feito isso, pode-se estimulá-los a representar seus temores numa 
pequena peça teatral, desenho ou pintura, levando em conta as 
dicas de Flora, a amiga de Eric. A história dos dois amigos nos 
mostra como usar a imaginação para criar um universo paralelo 
em que podemos viver de forma lúdica as situações que normal-
mente nos assustam.
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• Coragem e amizade.
• Medo, superação, imaginação, 

criatividade, cotidiano. 
• Ilustrações graciosas e de rico 

colorido.
• Em caixa alta.
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Eric faz tibum
O pequeno panda vai dar seu primeiro mergulho 
na piscina. Será que ele terá coragem de pular?


