
O livro 
Inspirado em uma história real, essa obra nos apresenta Lana, 
uma garotinha pouco maior que uma lata de ervilha, mas que, 
às vezes, fica do tamanho de um gigante. Ou então pequeni-
ninha como um tatu-bolinha. Ela é boa em cuidar de seus pa-
cientes, em fazer bolos de mentirinha e em salvar o planeta. 
Mas parece que sempre falta alguma coisa. Todas as noites, 
Lana pede um amigo, alguém que lhe faça companhia para ela 
não ser tão sozinha. Um dia, depois de um enorme buuuum!, a 
cerca vem abaixo, revelando que seu desejo estava a uma casa 
de distância. Com a irreverência e as cores de Silvana Rando, 
vamos acompanhando a amizade entre Lana e Nico. Até que... 
um muro surge no quintal.

Em sala de aula
A amizade é o tema principal dessa obra, que também fala 
da fluidez do brincar das crianças. Em sala, a conversa pode 
começar com as histórias das crianças: quem são os melhores 
amigos? Onde eles se conheceram? Eles lembram quem foi o pri-
meiro amigo que fizeram? Como foi esse encontro? Se você tiver 
alguma história bacana para contar sobre uma amizade sua de 
infância, esse pode ser um ótimo momento. Pode ser interessante 
contar às crianças que a história da Lana é inspirada num fato 
que realmente aconteceu com a Silvana Rando. Além disso, vale 
falar sobre brincadeiras: do que as crianças mais gostam de 
brincar? Onde elas brincam? Em que momento? Elas já salvaram 
o planeta? Já brincaram de cuidar das bonecas e pelúcias, como 
Lana? Brincam com outras crianças ou sozinhas? Se pudessem 
brincar com a pequena Lana e Nico, do que brincariam? No 
livro, Lana só conhece Nico porque a cerca do quintal, que se-
parava as casas das duas crianças, desaba. Quando sobem um 
novo muro, o que será que vai acontecer? Antes de revelar o 
final às crianças, que tal ouvir os pequenos? 

Sobre a autora
Silvana Rando nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo. 
Desde criança, gosta de animais e de inventar histórias com de-
senhos e palavras. É escritora e ilustradora e já ilustrou mais de 
50 livros, entre eles Gildo, que ganhou o prêmio Jabuti em 2011 
pelas suas ilustrações. 

A Pequena Lana
Gigante como um dinossauro ou pequena como um 
tatu-bola, Lana quer mesmo é um amigo!
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