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O livro 
Catarina mudou de escola no começo do ano. Um belo dia, os 
colegas da escola antiga receberam uma carta dela contando 
suas impressões sobre o novo colégio. Animados – e cheios de 
saudade – todos resolveram responder. Mas um furo na bolsa do 
carteiro mudou o rumo das correspondências, que foram parar 
até no sapato da mulher gorila do parque. Os alunos come-
çaram a receber respostas a suas cartas, mas a de Gildo não 
chegava nunca. Será que só ele vai ficar sem?

Em sala de aula 
Com essa história é possível trabalhar temas como amizade, car-
tas e bilhetes, convivência social e solidariedade. No livro, as 
crianças trocam cartas com amigos e desconhecidos por causa 
de um “probleminha” na entrega do carteiro. As crianças já re-
ceberam cartas? Sabem como funciona a entrega delas? Que 
experiências os pequenos têm, em tempos de internet e e-mail, 
com as cartas tradicionais, escritas em papel? Uma ideia seria 
promover uma troca de correspondências entre os alunos. O que 
escreveriam? Como mandar pelos Correios? E os envelopes? 
Outro ponto interessante a se levantar são os gêneros textuais: 
como é o texto de uma carta? Qual é a sua estrutura? É diferente 
do texto de um livro? E as fotos e desenhos nas cartas? São texto 
também? No livro, a carta de Gildo não recebe resposta. Vendo 
a tristeza do elefante, seus amigos resolvem mandar-lhe uma car-
ta. Vamos falar sobre amizade? E sobre espera e tempo?

Sobre a autora
Silvana Rando nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo. 
É autora de livros para crianças, e uma das coisas que mais 
gosta de fazer é desenhar. Em 2006, começou a trabalhar 
como ilustradora, e desde então já ilustrou mais de quarenta 
títulos. Ganhou, em 2011, um Jabuti na categoria ilustração 
por seu livro Gildo, em que um elefante corajoso enfrenta seu 
medo de balões. 

A carta do Gildo
Uma história de amizade, tecida em torno de 
cartas escritas em papel

• Nova aventura do simpático elefante 
Gildo, personagem criado pela auto-
ra premiada Silvana Rando.

• Gêneros textuais.

• Tipos de correspondências.

• Amizade.
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