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Ai, que preguiçA...

teste  piadas 

Ideias verdes



 A bocA  
  Com ilustrações atraentes,  

o livro é apresentado em  
letra de fôrma maiúscula, 
facilitando o reconhecimento  
das letras, sílabas e palavras.

 Educativo e divertido.

 A joAninhA  
 mAl-humorAdA  
  Seguindo a joaninha em sua  

jornada para encontrar alguém  
com quem brigar, a criança pode 
aprender os números, as horas 
e a ser bem-comportada.

tOp 10

Arco-íris no escuro
Abby foi com a mãe fazer 
compras, mas a garota  
está entediada. A última  
coisa que queria era estar  
ali, naquela loja.
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  diário de um bAnAnA,  
 vol. 3: A gotA d’águA  
  A verdade é que Greg nunca 

deixará de ser um banana. 
Mas alguém precisa explicar 
isso ao pai dele, porque Frank 
ainda acredita que conseguirá 

 turmA dA mônicA  
 e os números  
  Conceitos fáceis, passando para  

os mais adiantados. Procura 
preparar os pequenos leitores 
para o que está por vir no 
aprendizado escolar. 

 A sopA supimpA  
  A história de um cozinheiro  

que com sua gentileza  
e esperteza consegue  
que uma anciã avarenta  
o ajude no preparo de  
uma sopa supimpa.

 A ciênciA  
  Faz parte da coleção  

‘O Livro das Perguntas’.  
As crianças aprendem  
e se divertem ao mesmo 
tempo com os personagens  
da Vila Sésamo.

  A cAsA sonolentA  
  Numa casa sonolenta  

com uma cama aconchegante, 
todos estão sempre 
dormindo. O tom preguiçoso 
é interrompido por uma 
pulguinha acordada.

 A turmA dA mônicA:  
 lendAs brAsileirAs  
  Coletânea de lendas 

brasileiras onde os 
personagens da Turma da 
Mônica representam os mitos 
do folclore para crianças.
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escrevA pArA o jornAl, critique, opine, 
solicite, dê sugestões. o jornAl é seu!  
espAlhAfAtos@spleiturAs.org 
A bibliotecA é suA! 
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 A históriA de peppA  
  Ao lado de seu irmão,  

Peppa não perde tempo 
se o assunto é brincadeira, 
principalmente quando 
encontra uma poça de lama, 
onde adora pular.
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   A história de Peppa (Neville Astley) 
a Peppa Porca é o meu desenho favorito na  
televisão e gostei de ler o livro, porque traz umas  
histórias novas sobre ela. Eu queria muito ganhar  
um livro dela para pintar, de presente. 
Cibele Marques, 9 anos. Lê três livros por mês.

   Tudo bem ser diferente (Todd Parr) 
Gostei bastante do livro. Ele mostra que  
a gente pode viver feliz todo mundo junto,  
com as nossas mães, pais e irmãos. Não  
precisa ter briga na vida. E tem diversas  
ilustrações e umas coisas bem legais.  
Rodrigo Vianna, 7 anos. Lê cinco livros por mês.

 
  Como voam os aviões (Ji Hyun Lee) 
Quero ser engenheiro quando for adulto e fico 
aprendendo como funcionam as coisas. Nunca  
voei de avião, mas quando for pegar um,  
já sei como ele funciona. assim não vou ficar  
com tanto medo. É bem legal. 
João Vítor Castro, 11 anos. Lê cinco livros por mês.

* Leitores da Biblioteca de São paulo



Conheça soluções 
usadas em diferentes 

lugares do mundo para 
eConomizar água e 
energia e proteger  

o planeta 
texto:  maria Carolina Cristianini
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Em todas as grandes cidades, o excesso de carros  é um 
problema. Para melhorar o trânsito em Paris, capital da 
França, foi criado um sistema bem legal de aluguel de 
bicicletas. Quem quiser pedalar paga uma taxa e pode 
pegar e devolver a bike em certos pontos nas  
ruas. A ideia funcionou tão bem que já foi 
 copiada em outros países, inclusive no Brasil.

Em Estocolmo,  na Suécia, há um projeto 
que resolve dois problemas de uma vez: 
o lixo orgânico serve para fabricar biogás, 
um combustível usado nos ônibus e no 
aquecimento das casas. Assim, a quantidade  
de lixo diminui e a poluição do ar também. 

A seca é um problema na 
África do Sul. Para retirar a 
água de reservas subterrâneas 
profundas, algumas vilas 
criaram áreas de lazer com 
gira-giras. O movimento da 
criançada no brinquedo aciona 
um mecanismo que bombeia 
água até reservatórios, de onde 
ela é distribuída para todos. 

rOupA de CAlOr
Para reduzir o consumo de 
energia em escritórios, o 
governo do Japão fez uma 
campanha sugerindo que 
as pessoas troquem paletós 
por camisas de manga curta. 
Assim, ninguém liga o ar-
condicionado no máximo.

eNquANtO  issO  
 NO  brAsil...  
Confira algumas opções

diversãO e águA

 Uma empresa do Rio Grande do Sul 
usa pneus velhos para pavimentar ruas. 
Além de evitar que esse material polua  
o solo e os rios, é um jeito mais barato  
de fazer estradas e avenidas.

 Em Analândia, São Paulo, a água de  
um córrego está sendo filtrada por raízes 
de plantas para utilização da população. 

 Para garantir água em épocas secas, 
os telhados de casas de Cabaceiras, na 
Paraíba, ganharam um sistema de tubos 
ligados a um reservatório subterrâneo. 
Assim a água da chuva é recolhida e fica 
armazenada.



CuriOsidAdes

Na pré-história se usava terra, sangue, 
plantas, pedras e ossos moídos para 
conseguir diferentes cores. eram 
acrescentadas às misturas gordura  
e seiva de plantas para deixar a tinta 
mais durável. Na antiguidade, os 
egípcios faziam tintas de cores fortes  
e os chineses criaram uma tinta preta 
chamada nanquim. hoje, elas são 
fabricadas em indústrias, seguindo  
a fórmula antiga: o pigmento (que  
dá a cor) é misturado a substâncias  
que dão a durabilidade.

a mancha aparece quando vasos 
sanguíneos bem pequenos estouram 
e soltam sangue. primeiro, ela fica 
vermelha. Quando o sangue para  
de circular e os glóbulos vermelhos 
perdem o oxigênio, eles ficam roxos  
e deixam a pele arroxeada. para 
consertar tudo, o corpo manda 
glóbulos brancos para o local, que 
quebram os glóbulos vermelhos em 
duas outras substâncias: uma verde e 
outra amarela. por isso a mancha vai 
mudando de cor até sumir.
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QuAl é o cúmulo do  
AstronAutA distrAído?
Bater a nave e dizer que
foi por falta de espaço.

o Que A letrA c disse pArA A Ç?
– Que belo cavanhaque!

como o professor curA
umA dor de cAbeÇA?
Com o apaga-dor.

por Que A plAntinhA não foi 
AtendidA no hospitAl?
Porque só tinha médico de plantão.

por Que o prego é bem-educAdo?
Porque ele bate antes de entrar.

o Que mostrA o Que não se vê?
O microscópio.

piAdAs CuriOsidAdes
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COmO fOi   
iNveNtAdA A tiNtA?

pOr que ApAreCe umA 
mANChA NA pele depOis  
de umA bAtidA?

texto: teresa venturoli e maria Carolina Cristianini

pOr que O refrigerANte 
tem gás? que gás é esse?
o dióxido de carbono (co2) da 
bebida, é o mesmo que soltamos 
na respiração. ele é usado na 
bebida por dois motivos: por 
formar bolhinhas que estouram 
na boca e dão uma sensação 
de frescor, e para conservar a 
bebida por mais tempo. quando 
é colocado na garrafa, o co2 
expulsa o oxigênio do ar dissolvido 
no refrigerante e o ar que ocupa a 
parte vazia da garrafa. sem contato 
com o oxigênio do ar, a bebida 
demora mais para estragar.
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se mArcou mAis   
Você anda bem preguiçoso. 
Como não curte muita 
agitação, provavelmente 
passa boa parte de seu 
tempo livre diante  
da televisão ou do 
videogame. São 
passatempos, mas é 
importante sair mais e 
descobrir outras diversões!

se mArcou mAis   
De vez em quando,  
você está no maior pique, 
mas, às vezes, fica mais 
quieto e quer curtir sua 
preguiça. Só não deixe  
a moleza ficar mais forte 
do que a vontade de se 
divertir com a turma.

se mArcou mAis   
Agitação é o seu lema! 
Você adora brincar ao ar 
livre e está sempre cheio 
de energia. Isso é bom 
para a saúde e deixa os 
dias superanimados. 
Convide a turma para 
entrar no seu pique, mas 
reserve um tempinho  
para descansar.
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texto:  maria Carolina Christianini

espaNte a Moleza e respoNda às perguNtas  
para saber se é Muito preguiçoso

5. Ao chegar da rua, onde 
você deixa os seus sapatos?

   onde caírem quando 
você arremessá-los.

   Jogados pelo quarto.
   No armário.

6. Se começa a chover no 
meio da noite e a janela do 
seu quarto está aberta, você:

   Levanta da cama para 
fechar tudo.

   Vira para o outro lado  
e continua dormindo.

   Espera para ver se a  
chuva passa logo.

7. Qual bicho de estimação 
você mais gostaria de ter?

   Um papagaio.
   Um gato.
   Um cachorro.

8. Qual a sua reação se a 
energia acaba e você tem de 
subir a pé os cinco andares de 
um prédio?

   prefere sentar e esperar a 
energia voltar.

   Sobe as escadas, mas vai 
reclamando.

   Vai pelas escadas, sem 
problemas. 

1. Qual é a melhor parte  
da aula de educação física?

   Quando ela acaba.
   Quando o professor 

faz uma competição 
animada.

   Quando você pratica  
seu esporte favorito.

2. O que você faz ao chegar 
da escola?

   Descansa e vê TV.
   Joga videogame ou fica 

no computador.
   Faz a lição de casa e sai 

para brincar. 

3. Se está acampando, você:
   procura um cantinho 

para dormir na barraca  
de alguém.

   Monta sua barraca 
rapidinho e quer sair logo 
para explorar o lugar.

   pede ajuda dos amigos 
para arrumar suas coisas.

4. O que você faz quando 
sente fome?

   prepara um sanduíche.
   Espera sua mãe oferecer 

algo para você comer.
   abre um biscoito.

9. Domingo de manhã é um 
momento ótimo para:

   Dormir muito e depois 
brincar com os vizinhos.

   acordar cedinho e sair 
para brincar no parque.

   Dormir até o almoço.

10. Se sua mãe pede 
que você busque algo no 
mercado, qual a sua reação?

   Vai rapidinho.
   Tem vontade de dizer 

não, mas acaba indo.
   Enrola para ver se ela  

se esquece.

preguiçA...Ai, que
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os roubos de túmulos

da história



  A escolhA  
  america era a candidata  

mais improvável da Seleção. 
aceitou participar só para  
se afastar de aspen,  
um garoto que partira  
seu coração.

   Quem é você, AlAscA?  
alasca Young, inteligente, 
engraçada, problemática e 
extremamente sensual, levará 
Miles para o seu labirinto  
e o catapultará em direção  
ao Grande Talvez.

 Will & Will: um nome,  
 um destino  
  adolescentes dividem o  

mesmo nome. Circulando em 
ambientes completamente 
diferentes, embarcam em uma 
aventura de épicas proporções.

 Alice no PAís  
 dAs mArAvilhAs  
  a história das aventuras de alice 

que, ao cair numa toca de coelho, 
chega a um lugar povoado por 
criaturas com características 
humanas e fantásticas.

 diário de um bAnAnA:  
 diAs de cão  
  Greg, um ‘caseiro’ assumido,  

está vivendo sua derradeira 
fantasia de verão - nada de 
responsabilidades e regras.  
Só quer jogar videogame.

 umA bruxA nA cidAde  
  anna não sabe que é uma  

bruxa. a confusão começa  
quando conhece Seth, o garoto  
mais cobiçado da escola. anna  
o enfeitiça para que ele se  
apaixone por ela.

  Gelo  
  o mundo dos Elfos está  

sendo devastado por  
terremotos. Somente Nell  
pode salvá-los. para isso, ela  
terá de atravessar um lago  
de gelo mortífero.

 cidAdes de PAPel  
  Quentin Jacobsen tem uma 

paixão platônica pela magnífica 
vizinha e colega de escola, Margo 
roth Spiegelman. até que um  
dia ela invade sua vida pela  
 janela de seu quarto...

top 10
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O feitiçO dO desejO
os irmãos gêmeos alex e Conner 
estão vivendo os piores dias de 
suas vidas. para tentar alegrá-los, 
a avó os presenteia com um 
antigo livro de histórias.

   umA GArotA entre nós 
  Jenny é popular no colégio. 

Mas a fama não é nada, ela 
está totalmente apaixonada. 
o único problema é que  
ele é namorado de sua  
colega de quarto.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP). Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos). Conteúdo: Editora Abril  
(revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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DICAS DOS LEITORES*
   Corações de neve (Raphael Draccon) 
O livro é bom porque é uma história bem diferente que 
conta a origem de um mundo fantástico. E fala sobre um 
herói que foi preso por muito tempo e quando é solto 
começa uma revolução. 
Luciana Campos Lira, 14 anos. Lê três livros por mês.

     Mussum forévis: samba, mé e Trapalhões  
(Juliano Barreto) 
Na verdade, só fiquei sabendo do Mussum por causa 
dos memes de internet. Neste livro, descobri várias coisas 
sobre os Trapalhões e que ele era um sambista também. 
Gosto bastante de biografias e essa é supergostosa de ler. 
Edilson Braga, 15 anos. Lê um livro por mês.

    As cem melhores crônicas brasileiras  
(Joaquim Ferreira dos Santos) 
Não conhecia muito os autores brasileiros e este livro 
mostrou que eles são muito bons. Acho que vou ler mais 
crônicas de caras como o Rubem Braga, o Luis Fernando 
Verissimo ou o Xico Sá. É importante conhecer a nossa 
história e a nossa literatura. 
Adilson Floriano, 16 anos. Lê quatro livros por mês.

* Leitores da Biblioteca de São Paulo
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TexTo: FERNANDA SALLA

para o desespero dos apaIxonados, VIra e mexe, 
rola alGuma polêmIca enVolVendo abraços e 
beIJos dados dIante de outras pessoas. É que,  

Mostrar carinho 
é algo natural, 

mas casais 
apaixonados 

estão sujeitos a 
ultrapassar a linha 

entre o afeto e a 
obscenidade. É 

preciso haver certo 
controle. Existe 

um artigo do 
Código Penal que 

lista certos atos 
como obscenos, 

prevendo 
punições para 

esses casos.

Há uma diferença 
clara entre o que  

é um carinho  
e o que é um ato 

obsceno. Segundo 
o Código Penal, 

obscenidade  
é algo que 

envolve nudez, 
sexo ou violência. 

Além disso,  
os tempos 

mudam, e muito 
do que já foi 
considerado 

imoral hoje é visto 
como natural.

Vivemos num 
mundo pautado 
por violência e 
diminuição do 

contato interpessoal. 
Nesse sentido, punir 

demonstrações de 
afeto pode transmitir 

uma mensagem 
deturpada para os 

mais novos, de que o 
carinho é algo errado 

e proibido.

DemoNstrações

Várias escolas 
já proíbem 

manifestações mais 
calorosas entre os 

alunos, para garantir 
o bom exemplo aos 
mais novos. Pode-se 

limitar o acesso a 
sites e programas de 

TV mais picantes, mas 
não dá para fechar os 

olhos da criança na 
rua ou no colégio.

se há quem não VeJa nada de maIs em trocar uns 
beIJInhos, para muIta Gente, a aGarração públIca serIa 
pura falta de VerGonha. e Você, abraça qual IdeIa?

sim!

Hoje, é comum 
os adolescentes 

escancararem sua 
vida em sites de 

relacionamento, o que 
os confunde sobre o 

que é privado e o que é 
público. É preciso impor 
limites aos jovens para 
que, assim, eles não se 
exponham de maneira 

prejudicial.

Não!

Estudos mostram 
que manifestações 
afetuosas entre as 
pessoas melhoram 
a qualidade de vida 
da comunidade. Há 
até um movimento 
internacional que 

incentiva as pessoas  
a se abraçarem nas 
ruas, a Campanha 

Abraços Grátis.
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um bustiNho,  
um violão
Dois dos maiores nomes  
da música brasileira, o
compositor Noel Rosa, o  
Poeta da Vila, e Orlando Silva, 
o Cantor das Multidões, foram 
perseguidos pelos fãs até 
depois de mortos. Orlando 
e Noel tiveram seus túmulos 
roubados, respectivamente, 
em 2006  e 2009, no Rio de 
Janeiro.  De Orlando, levaram 
o busto de bronze, e de Noel, 
o violão que enfeitava a 
sepultura.
O busto de Orlando foi achado 
num ferro-velho e, para evitar 
furtos, sua família preferiu não 
deixá-lo mais no cemitério. Já o 
violão de Noel até hoje não deu 
sinal de vida.

impeachmeNt No alÉm
Presidente do Chipre entre 2003 e 2008, Tassos Papadopoulos articulou a 
entrada do país na União Monetária Europeia, em 2007, o que levou a nação 
a adotar o euro como moeda mais tarde. Mas, pelo jeito, tem gente que não 
gostou muito da coisa. Em dezembro de 2009, seu corpo foi roubado do 
túmulo na capital, Nicósia, sendo recuperado apenas em março deste ano. 
Se, em março, a polícia ainda investigava a motivação do ato, o modo  
como se deu já era famoso: para afanar o defunto, os caras ergueram  
uma lápide de quase 250 quilos!
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Da história
mais bizarros

os roubos De túmulos 

repousar numa boa 
depoIs de morrer não 
É um prIVIlÉGIo de 
todos. VeJa os casos 
maIs estranhos de 
defuntos que tIVeram 
a tumba VIolada – tem 
atÉ esqueleto que foI 
parar no lado neGro 
da força!

o laDro NeGro Do 
esQueleto

O ator americano Elmer Grandin 
atuou no cinema no início do século 
20. Mas o cara ficou famoso mesmo 

no final de 2002, quando seu cadáver 
foi roubado da tumba em Nova York 

e – pasmem! – levado a uma festinha 
vestido de Darth Vader!  

A “atuação” brilhante de Elmer foi 
possível graças aos adolescentes Michael 

Herse, Michael Sossi e Patrick O’Rourke, 
que foram pegos quando o buchicho da 

façanha chegou aos ouvidos da direção de 
sua escola. A diretoria chamou a polícia na 

hora, devolvendo o esqueleto ao seu
“camarim” no cemitério.
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TexTo: KLEYSoN BARBoSA

Ébem comum ouvirmos por aí certas 
expressões sem pé nem cabeça que 
nos deixam com a pulga atrás da ore-

lha. por que será que a porca torce o rabo? 
e qual é a cor misteriosa do burro quando 
foge? Você vê algum passarinho quando 
faz pose para uma foto? Já reparou na arca-
da dentária de algum cavalo?

Qual É a oriGem

populares?De alGuNs Ditos
cor De burro 
QuaNDo foGe
A frase que alude à cor 
misteriosa tem explicação 
simples: quando o 
bicho foge correndo, 
não é possível ver 
detalhadamente a sua  
cor, e ela fica indefinida.

aGora  É Que a porca torce o rabo
A porca está sempre com o rabo torcido, mas o 
ditado surgiu de uma cena comum para quem 
vive na roça: a separação de uma briga de porcos. 
A maneira mais prática de apartá-los é dominar 
o animal, pegando o porco pela cauda. Antes de 
ser totalmente dominado, o bicho irá torcer o 
rabo de um lado para o outro – indicando  
a situação de tensão – antes de ceder.

olha o passariNho!
Como as primeiras máquinas 
fotográficas demoravam muito tempo 
para fixar a imagem, as pessoas 
precisavam ficar sem se mexer para que 
a fotografia ficasse bacana. Para prender 
a atenção das pessoas, principalmente 
das crianças, os fotógrafos profissionais 
colocavam uma gaiola com um 
passarinho em cima da máquina 
fotográfica e soltavam a famosa frase.

dando contInuIdade À sÉrIe  
de expressões populares 

InIcIada na edIção anterIor, 
conheça maIs alGumas delas, 
mesmo que Você nunca tenha 

acertado na mosca 

cavalo DaDo Não
se olha os DeNtes
Sua mãe ensinou que é feio desdenhar mimos 
recebidos, certo? Se um dia você receber de 
presente um cavalo, não olhe os dentes – é 
que a arcada dentária “denuncia” a idade do 
equino e a pessoa que o presenteou pode ficar 
ofendida. Os dentes dele não nascem ao mesmo 
tempo e o animal só completa sua arcada 
dentária no quarto ou quinto ano de vida.
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