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O livro 
Em uma vila muito alegre, com árvores magníficas e jardins colori-
dos, vivia uma princesa irreverente. Seu mordomo? Um ratinho! Sua 
ajudante? Uma gata. Seu pai? Cozinhava. E a mãe? Lenhas corta-
va. No quintal, um pé de feijão. E, no alto dele, o que havia? Hum, 
isso você já deve imaginar: um gigante resmungão! A princesa 
Sofia não conseguia dormir, e tudo porque o gigante mal-humorado 
ficava marchando para lá e para cá a noite inteira. Mas, ao ler seu 
livro preferido de contos de fadas, ela logo teve uma ideia genial.

Em sala de aula 
Fi, fai, fou! Tump, tump, tump! Que barulhão! São as onomato-
peias que chamam! Há também rimas, gigante e humor nesse 
clássico recontado. O gigante resmungão, já bem conhecido das 
crianças, dessa vez conhece Sofia, uma princesa que anda de 
bicicleta e vive não em um castelo, mas em uma casinha simples 
e colorida. Nessa história engraçada, a princesa revisita contos 
como João e Maria e Cachinhos Dourados e os três ursos, em 
busca de alternativas capazes de adormecer o gigante. Relem-
brar todas essas histórias com os alunos – e dar novos rumos a 
elas – pode ser muito divertido, além de enriquecer o repertó-
rio leitor. Através de pequenas repetições, a leitura traz humor 
e surpresa, em especial porque desconstrói alguns estereótipos 
desses personagens ou arquétipos. No final, a menina não tem 
medo do gigante do pé de feijão. E para ele – que não está 
preocupado com nenhum pote de ouro – o que seria um grande 
tesouro? Aqui, os livros ganham um lugar merecido!

Sobre a autora e a ilustradora
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A Princesa e o 
Gigante
Um livro engraçado sobre amizade, em que 
se prova não existir nada melhor do que uma 
boa história na hora de dormir.

• Versão atual dos contos de fadas.
• Humor, rimas e onomatopeias.
• Da mesma autora de A Princesa e 

as Ervilhas.
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