
Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena  |  CEP: 05417-012  |  São Paulo - SP  |  Brasil 
Tel./Fax: (11) 3032-6436  |  brinquebook@brinquebook.com.br – escola@brinquebook.com.brwww.brinquebook.com.br

O livro 
Em um dia de inspiração, Gildo, com o apoio da irmã Laurinha, 
do pai, da mãe e dos amigos, começa a escrever um livro – uma 
incrível narrativa assustadora sobre monstros! Nesse processo de es-
crita, como não quer desapontar ninguém, o elefante busca ouvir e 
atender à opinião de todos, porém isso não é tão simples quanto 
parece. Os monstros ferozes, agora, são bons monstros bailarinos 
que recebem a visita de extraterrestres e são atacados por um robô 
malvado... ou por piratas? Ou por uma rainha má? Mas e a opinião 
de Gildo? Como ele gostaria de terminar essa história? Ainda bem 
que a Socorro tem um conselho especial para dar ao amigo elefante. 
Nessa obra, o leitor irá encontrar uma narrativa dentro de outra – 
uma, terna e delicada; a outra, mirabolante, assustadora e divertida!

Em sala de aula 
A obra permite trabalhar temas como: imaginação, criatividade, 
relacionamento familiar, amizade, cooperação, autoconfiança 
e cotidiano. Agora que o Gildo escreveu um livro, é hora de 
os alunos, em dupla ou trios, explorarem a sua imaginação e 
fantasia e escreverem um também. Vamos aproveitar algumas 
ideias do elefante e seus amigos? A obra pode ser ilustrada com 
desenhos, colagens, fotos, pode ser uma história em quadrinhos, 
começar com “Era uma vez...”, ser um conto de fadas ou uma 
história real, como uma biografia. Além de se divertir, é impor-
tante que cada aluno aprenda a escutar a si mesmo e ao outro, 
descobrindo que há diversas maneiras de harmonizar opiniões 
discordantes para criar as mais incríveis histórias!

Sobre a autora e ilustradora
Silvana Rando nasceu em Sorocaba em 1972 e, atualmente, 
vive na cidade de São Paulo. É autora de livros infantis e infan-
tojuvenis, 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. Silvana tem diversas obras 
publicadas pela Brinque-Book. O sucesso de seu personagem 
Gildo rendeu-lhe o Prêmio Jabuti em 2011, e o nosso querido 
elefante foi ganhando novas histórias: A carta do Gildo, A irmã 
do Gildo e, em 2020, O incrível livro do Gildo. 

O incrível livro  
do Gildo
Esse elefante já enfrentou seu medo de bexigas, 
ganhou uma irmã e trocou muitas cartinhas. 
Agora, ele resolve escrever o seu próprio livro!

• O aniversário de 10 anos do 
personagem Gildo é celebrado com 
mais um livro. Desta vez, quem irá 
escrevê-lo, acredite ou não, é o 
próprio elefante!

• Um estímulo à criatividade, à 
imaginação e à cooperação.

• Ilustrações coloridas e cativantes.

• Mais um sucesso da prestigiada 
autora Silvana Rando.
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