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Professor

Quem de nós já não sentiu 
medo?

É com humor, que Silvana Rando 
aborda esse tema tão presente no 
cotidiano de nossas crianças. Gildo 
é uma encantadora oportunida-
de de trabalhar com os pequenos 
esse sentimento e mostrar a eles 
que o medo faz parte da vida de 
todos nós.

Motivação para a leitura

Organize os alunos em uma 
roda, apresente-lhes o livro e lan-
ce desafios: do que trata o livro? 
Quem aparece na capa? Leia o tex-
to da quarta capa. Abra o livro: o 
que veem na p.1? Aproveite para 
explorar a dedicatória e os dados 
bibliográficos da p.2. Vá até a p.28 e 
leia a biografia da autora escri

ta por ela mesma: o que ela diz? 
Aproveite a pergunta feita pela 
autora e abra para debate: têm 
medo? De quê?

Lendo o livro

A primeira leitura deverá ser feita 
em voz alta pelo mediador. Em se-
guida, uma nova leitura, desta vez, 
compartilhada, para que todos 
possam fazer comentários: o que 
descobriram?

Em seguida, peça que comen-
tem:

pp.2 e 3: quem está na piscina? 
Por que todos olham para Gildo?

pp.4 e 5: onde estão todos ago-
ra?

pp.6 e 7: o que será que estão 
sentindo?

p.8: Gildo parece feliz. Será que 
ele está mesmo feliz?

p.9: o que Gildo tem na tromba?
pp.10 e 11: Gildo parece não 

estar mais tão feliz. Por quê? Que 
balões pretos são esses?

p.12: os balões, agora, são colo-
ridos. Por quê?

p.13: como está Gildo?
pp.14 e 15: qual a diferença en-

tre a p.14 e a p.15?
pp.16, 17, 18 e 19: por que Gil-

do fi ca ainda mais apavorado?
pp.20, 21 e 22: o que acontece 

com Gildo e a bexiga?
p.23: Gildo está triste? Por quê?



pp.24 e 25: o que estão sentindo 
os alunos? E Gildo?

pp.26 e 27: o que deixou Gildo 
tão alegre?

Notaram que a baratinha da 
quarta capa acompanha Gildo em 
todas as situações do livro? Por 
que isso acontece? Quem é ela?

Após a leitura

História detalhada, hora de pro-
por atividades:

Onomatopeias – aproveite 
para explicar o que são onomato-
peias e para que servem. Que tal 
descobrir, em grupo, as onoma-
topeias, que aparecem em Gildo? 
Em seguida, peça que relacionem 
outras onomatopeias que conhe-
cem. Lance um desafio: que tal 
criar uma história coletiva usando 
onomatopeias? A história poderá 
se tornar um livro coletivo.

Animais – que animais apare-
cem em Gildo? Peça que relacio-
nem todos os animais que surgem 
no livro. Vamos saber mais sobre 
eles? Peça que, em grupo, pesqui-
sem esses animais: onde são en-
contrados? Quais são domésticos? 
Quais são do campo? E da selva? 
Peça que façam cartazes com in-
formações e desenhos relativos a 
cada grupo de animais. Abra deba-
te: animais sentem medo? Por que 
isso acontece e como reagem? 

Medo – peça para cada aluno fazer 
uma lista com os medos que sente. 
Em seguida, peça que falem sobre 
esses medos. Ao final, elaborem 
uma grande lista com os medos de 
todos. Que tal desenhar esses me-
dos? Lance o debate: por que sen-
timos medo? Nossos medos são 
iguais aos sentidos pelos animais? 
Aproveite para explicar que todos 
sentimos medo e sentir medo é o 
que nos permite sobreviver diante 
de perigos. Hoje em dia, não preci-
samos mais lutar por nossas vidas 
na selva, mas o medo ainda serve 
para nos proteger da mesma for-
ma que nos protegia antes, só que 
contra perigos diferentes. O medo 
é um alerta, uma reação do nosso 
cérebro e um instinto que todo 
animal possui. Lanche coletivo: 
combine com os pais dos alunos 
uma data para um lanche coleti-
vo, em que os pais de cada aluno 
contarão à turma, num momento 
de enriquecedora troca, que medo 
têm e o que temiam quando eram 
crianças. São os mesmos medos? 
Sessão pipoca: que tal assistir a 
Monstros S.A. (Disney Pixar, 2001), 
ou a Gasparzinho, o Fantasminha 
Camarada – o Filme (Universal Pic-
tures, 1995)? Sessão musical: que 
tal, nas aulas de música e expres-
são corporal, trabalhar com can-
ções que falam do medo das crian-
ças? Algumas sugestões: Taquaras



(faixa 11, do disco 1, CD Pé com Pé, 
Palavra Cantada, 2005) e A Noite 
no Castelo (faixa 4, CD Meu pé, meu 
querido pé, Hélio Ziskind, 1997).

Aniversário – por que come-
moramos os aniversários? Que tal 
pesquisar? Leve os alunos até a bi-
blioteca, ou à sala de informática, 
para que descubram mais sobre 
essa data. Explique que a celebra-
ção dos aniversários das pessoas 
é muito antiga e tem origem na 
mágica e na religião. Todos come-
moram o aniversário da mesma 
maneira? Que tal mais música: 
Aniversário, faixa 15, CD Canções 
de Brincar, Palavra Cantada, 1996? 
Essa canção fala do que sentem as 
crianças no dia do seu aniversário. 
Festa de aniversário: que tal fazer 
uma grande festa de aniversário 
tendo como tema “medo/terror”? 
Para começar, combine com os 
alunos de preparar alguns quitutes 
com toque de terror na cozinha da 
escola: brigadeiros poderão virar 
aranhas, balas com aparência de 
fantasma etc. Usem a imaginação. 
As receitas poderão formar um li-
vro coletivo. Cada aluno poderá 

escolher a própria receita e ilustrá-
-la. Na aula de artes plásticas, que 
tal criar as fantasias e os enfeites da 
festa? Os pequenos poderão criar 
fantasias “aterrorizantes” e, assim, 
espantar alguns de seus medos. 

Outra leitura da mesma 
autora

Peppa. Texto e ilustrações de Sil-
vana Rando. São Paulo: Brinque-
-Book, 2009.

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e       pro-
fissionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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