
Gildo
e os amigos
na praia
Da mesma autora e ilustradora do best-seller 
Gildo, vencedor do prêmio Jabuti em 2011, que 
já vendeu mais de 55 mil exemplares.

• Livro de plástico não tóxico,
divertido e interativo, que pode
ser utilizado durante a hora do
banho.

• Ilustrações expressivas da
premiada Silvana Rando.

Gildo, um dos personagens mais famosos da autora e ilustradora Silvana Rando, cujo livro 
homônimo já vendeu mais de 55 mil exemplares desde o seu lançamento e que conquistou 
o prêmio Jabuti de Melhor Ilustração Infantil em 2011, está de volta com novas aventuras em
três livros de banho: Gildo e os amigos na escola, Gildo e os amigos no jardim e Gildo e os
amigos na praia.

Em Gildo e os amigos na praia, o carismático elefantinho anda de barco, constrói um belo 
castelo de areia, refresca-se com uma deliciosa melancia e joga bola, sempre em boa 
companhia, ao lado do passarinho Paulo, da charmosa hipopótamo Verinha, do macaco 
João e da girafa Catarina.

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, amizade e cotidiano. 

A obra coloca os personagens em situações comuns às crianças, como um encontro com os 
amigos na praia, mostrando ainda que compartilhar experiências pode ser muito divertido!

Sobre a autora e ilustradora
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 três publicadas pela Brinque-Book: 
Peppa, Sete cachorros amarelos e Gildo.

www.brinquebook.com.br
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