
Medo e humor

• Mesma autora de Peppa, publicado pela
Brinque-Book, em 2009.

• Texto em caixa alta, com frases curtas e de
fácil compreensão, ideal para os leitores em
início de alfabetização.

• Ilustrações coloridas e divertidas, que dão vida e enfatizam
com humor a mensagem do texto.

• História de fácil identificação para os pequenos leitores. Relata
de forma divertida uma experiência tão comum às crianças.

Gildo é muito corajoso. Ele gosta de montanha-russa, de 
avião, de filme de terror e de cantar em público. Mas como qua-
se todo mundo, existe uma coisa que o deixa apavorado... Sempre 
na noite anterior a alguma festinha de aniversário de um amigo, 
ele não consegue pregar os olhos, por que será?

Silvana Rando nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Atu-
almente, mora na capital com o marido, a filha, os dois gatos, o 
cachorro e o pé de laranja. Desde criança, gosta de animais e de 
inventar histórias com desenhos e palavras. Trabalha como ilus-
tradora há quatro anos e este é o segundo  
livro que escreve. O primeiro foi publicado pela 
Brinque-Book, chama-se Peppa e conta a his-
tória de uma garota que possui o cabelo mais 
forte do mundo. Desta vez, ela resolveu contar 
a história de Gildo. Ele é bastante corajoso, 
mas tem uma coisa que o deixa apavorado. 
Silvana Rando tem medo de altura, de 
filme de terror e de que 
gritem com ela. 
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Do que será que Gildo sente 
medo? E você, tem medo de 

alguma coisa?
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