
Socorro em: 

uma vida nada fácil

• Personagem do best-seller 
Gildo ganha o seu próprio livro.

• A obra marca a estreia da 
premiada autora Silvana Rando 
na Escarlate. 

• Texto para leitores iniciantes, 
com ilustrações bem-humoradas 
que enriquecem a história. 

• Aventura, humor, amizade. 
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
Socorro, uma barata carismática, irá nos divertir contando as 
suas aventuras nos tempos em que morava no Hotel Chicz – an-
tes de conhecer aquele simpático elefante, o Gildo. Ela e seus 
amigos inseparáveis Zoro, Luiz e Angélica, decidem montar uma 
banda de rock, mas, para alcançar o sucesso e o coração da rai-
nha Belhabeth II, terão de participar do concurso de bandas do 
colégio e lidar com o azedo, o malvado, o esticado numa máqui-
na de fazer macarrão, o Chatão Lechatê – ou melhor, Monsieur 
Pierre Lechatê, o gerente do hotel. Ainda bem que Socorro e os 
amigos, os três mosqueteiros, sabem muito bem como conquistar 
um público exigente.

Em sala de aula
Com muito humor, a obra permite trabalhar temas como: ami-
zade, relacionamento familiar, cotidiano, música e aventura.  
A narrativa leve e muito dinâmica combinada com ilustrações 
divertidas – que retratam as personagens em ação e, por vezes, 
lembram um diário com mapas, fotos e desenhos esquemáticos 
– mostrarão aos alunos como a leitura pode ser prazerosa. 
Como sugestão de prática pós-leitura, inspirados em Socorro, 
cada aluno irá escrever e ilustrar a sua própria história con-
tando um episódio curioso que realmente aconteceu ou algum 
episódio totalmente inventado. Nesse processo de criação vale 
tudo – em vez de uma criança, o aluno-personagem da história 
pode ser uma barata, um elefante, um rei, uma árvore... o que 
a imaginação decidir!

Sobre a autora e ilustradora
Silvana Rando nasceu em Sorocaba em 1972 e, atualmen-
te, vive na cidade de São Paulo. É autora de livros infantis e 
infantojuvenis, 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. Ela tem diver-
sas obras publicadas pela Brinque-Book, entre as quais Gildo 
– ganhadora do Prêmio Jabuti em 2011. Agora, Silvana faz 
sua estreia na Escarlate com a história da barata Socorro, sua 
personagem favorita!
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Descubra como 

essa barata de sorriso 

cativante e quatro centímetros 

de altura conquistou a fama


