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OS LIVROS infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • agosto 2013

DICAS DOS LEITORES
E xercícios de ser criança (Manoel de Barros)
Esse é um livro de poesias que fala sobre ser criança,
sobre brincar e sobre imaginar. Muito bacana.
Joana Gaia de Lima Clemente, 8 anos. Lê 2 livros por mês.
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(Biblioteca Olavo Bilac, Ribeirão Pires/SP)

Q
 uerido diário otário (Jim Benton)
Jamie Kelly é uma garota normal, que resolve fazer
uma banda com suas amigas Isabella e Angelina
(opa! mas essa há algum tempo atrás era sua inimiga
declarada). Juntas, vão viver aventuras repletas de
emoções e muita amizade. É um livro muito legal
e engraçado.
Ana Beatriz Hudsan Ferreira, 11 anos. Lê 4 livros por mês.
(Biblioteca Olavo Bilac, Ribeirão Pires/SP)

F adas que não estão nos contos – uma
confusão de contos clássicos (Kátia Canton)
Nesse livro, o lobo não come a vovó, o caçador não
mata o lobo e a Chapeuzinho Vermelho encontra
um anão da Branca de Neve. Gostei muito de ler.

4

20 Fábulas
de La Fontaine
A obra pretende despertar
na criança o prazer da leitura,
com contos ilustrados,
selecionados para ler do
começo ao fim, sem se cansar.

A dama e o vagabundo
	Dama tem um lindo lar, mas
quando seus donos viajam
e Tia Sara vem para cuidar
da casa, ela passa por muitos
problemas. Um clássico
da literatura mundial.
	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.
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	Faísca, o gato guloso
	O leitor é convidado a se
juntar ao Mago e sua turma
para uma mágica refeição
e se divertir com os duendes
travessos e com Faísca,
o gato guloso.
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	Turma da Mônica:
10
folclore brasileiro
	Cantigas de roda, parlendas,
pegadinhas, trava-línguas,
músicas, adivinhas, provérbios,
crendices, trovas, acalantos
e brincadeiras.
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	O encantado mundo
dos contos de fada
	Este livro especial traz 14
dos melhores contos de fadas,
escolhidos criteriosamente,
repletos de aventuras, que
encantará crianças e adultos.
	Up altas aventuras:
uma história mágica
	Desde criança, Carl Fredricksen
foi sempre um apaixonado por
aventuras. Seu maior sonho
era encontrar o Paraíso das
Cachoeiras, na América do Sul.
	O galinho Chicken Little:
salvando o planeta Terra
	Ele descobre um plano
alienígena de dominação do
mundo, mas precisa superar
o descaso dos moradores
para salvar o planeta Terra.

Bruna Bueno, 8 anos. Lê 5 livros por mês.
(Biblioteca de São Paulo – São Paulo/SP)

Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!
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	De menina a mulher
	Drica Pinotti busca ajudar
as garotas a trilharem
sem crises o caminho da
adolescência, para se tornarem
mulheres felizes, realizadas
e seguras de si.

	O minotauro
	O desaparecimento da Tia
Nastácia, na festa de casamento
de Branca de Neve, é o ponto
de partida para as aventuras
da Turma do Sítio por duas
diferentes ‘Grécias’.

texto: Maria carolina christianini

Você sabia que…

beijoqueiros

Na Rússia, tanto homens quanto
mulheres costumam trocar beijos
quando estão entre amigos ou
em família. Já em um encontro de
trabalho, geralmente os homens
preferem se cumprimentar trocando
apenas aperto de mão entre si.

Lingua de fora

No Tibete, mostrar a língua é uma
forma de cumprimento. É que,
segundo uma lenda, demônios têm
língua verde e quem exibe a língua
rosada mostra que é do bem. Os
tibetanos também dizem Tashi
delek, que é um desejo de bom dia.

... Na austrália e nos Estados Unidos, algumas pessoas erguem dois dedos até
a altura da cabeça para dizer olá? A origem da saudação vem de um tempo
em que os homens tiveram ou erguiam o chapéu para se cumprimentar.
... Ninguém sabe explicar a origem da palavra oi?
Barriga cheia

No Vietnã, todo mundo
costuma comer muito
arroz nas refeições. Por
isso, quando duas pessoas
amigas se encontram,
costumam perguntar: Você
já comeu o seu arroz hoje?
Se o amigo responder que
sim, é um sinal de que está
tudo bem com ele

... O gesto de tchauzinho provavelmente surgiu entre cavaleiros que
queriam mostrar que estavam desarmados?

Nariz com nariz

O povo Maori, na Nova Zelândia, encosta o nariz no
nariz dos amigos para dizer olá. O gesto é simbólico,
pois para eles a respiração é vida e, assim, é como se
compartilhassem o ar. O cumprimento chama-se hongi
(diz-se rongui) e é usado pelos esquimós também.

saudações

Entre os indianos, o costume é juntar as mãos, como
se fosse fazer uma prece, e dizer namastê, que
significa O Deus que existe em mim saúda o Deus
que existe em você. É que, as pessoas religiosas
acreditam que todos levam Deus no coração.

espalhafatos

tudo bem?

Mãos juntinhas

ilustração: sidney meireles
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SAIBA COMO AS PESSOAS
SE CUMPRIMENTAM EM
VÁRIOS PAÍSES

CURIOSIDADES
texto: theresa venturolli

O que a árvore e o futebol
têm em comum?

por que, quanto mais alto subimos,
mas frio faz, apesar de estarmos
mais perto do sol?

A copa.
O que só usamos quando
se quebra?

O ovo.
Qual é o bicho craque no futebol?

O GOLfinho.
Qual é o barulho que se ouve
quando um peixe cai do alto
de um prédio?

AAAAAAAAATUM!
O que é um pontinho verde
correndo na estrada?

Uma LIMÃOsine.
Sou uma ave bonita, tente meu nome
escrever, leia de trás para frente e
o mesmo nome irá ver. Quem eu sou?

A arara.

POR QUE bocejamos
quando estamos
com sono?

Ninguém tem certeza, mas é
um sinal de que o organismo
está passando por mudanças
internas, como mudança nos
níveis de oxigênio e de gás
carbônico no sangue. No
bocejo, injetamos no sangue
maior quantidade de oxigênio e,
por instantes, o organismo fica
mais alerta. Mas o efeito
é passageiro e, se estamos com
sono, logo vem outro bocejo.

É porque no alto o ar é mais rarefeito. O ar é
uma combinação de gases feitos de partículas
muito pequenas, chamadas moléculas. Quando
as moléculas são atingidas pela luz do Sol, elas
vibram. E é essa vibração que chamamos de calor.
Quanto mais alto se está menor é o número de
moléculas de ar, e como há menos moléculas
vibrando, o calor fica menor e sentimos mais frio.
existe carnaval em outros
países? Como ele é festejado?

O carnaval brasileiro é o mais famoso,
mas essa festa surgiu na Europa, na Idade
Média, e existe em vários lugares. No
século 19, a folia ganhou as ruas, com
máscaras e fantasias. Hoje, países como
a Itália, Grécia, Alemanha, Rússia, Chipre,
Estados Unidos e Índia, por exemplo,
festejam o Carnaval realizando bailes,
desfiles de rua e de fantasias com músicas
que seguem os costumes de cada nação.

ilustrações: Marcelo Cavalcante
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texto: Maria carolina christianini

Ele esta tão
calmo hoje...

Emesmo...

2. S e um game novo
é mais complicado do
que parecia, você:
Pensa em novas
estratégias para vencer.
Fica nervoso e diz que
nunca mais jogar.
Perde a paciência, mas
tenta outra vez no dia
seguinte.
3. Seu time da escola está
perdendo a final do
campeonato. Você:
Incentiva os colegas.
Discute com os dois times.
Tenta ficar calado para
não arrumar confusão.

5. A
 brindo a geladeira descobre
que o pudim acabou. Então...
Escolhe outro doce.
Pede que lembrem de você
da próxima vez.
Sai berrando para descobrir
quem comeu tudo.

8. Se seus pais não querem
comprar um tênis novo:
Você insiste muito.
Resolve pedir o presente
em seu aniversário.
Fica sem falar com eles
até o fim do dia.
9. Um amigo combina um
cinema no sábado, mas
fura o programa. Você:
Tenta convencê-lo a ir
no domingo.
Acha normal e faz outra coisa.
Acha falta de respeito e fica
sem falar com ele uns dias.

6. Você estudou para a prova,
mas na hora dá um branco...
Você tenta se acalmar.
Fica tenso, mas não desiste.
É melhor desistir e sair
correndo.

10. A luz acaba na sua festa.
Você:
Inventa um jogo com
lanternas.
Chora, claro!
Fica com medo de as
pessoas irem embora.

7. O que você pensa quando
fica preso no trânsito?
Que vontade de buzinar!
Como isso é chato...
Vou ouvir música ou ler.

11. C
 omo você reage se suja
seu uniforme logo cedo?
Fica com muita raiva.
Vai trocar de roupa.
Se chateia, mas segue adiante.

se marcou mais
Você anda estressado!
Tanto nervosismo não
resolve o problema e só
faz você estourar com
a família e os amigos.
Dica: conte até dez ou
apenas tome uma
decisão importante
depois de uma boa
noite de sono.

espalhafatos

4. No dia de ir ao parque
cai a maior chuva. Você:
Passa o dia emburrado
com a falta de sorte.
Não liga e arruma outra
coisa para fazer.
Reclama um pouco, mas
se conforma, pois ninguém
tem culpa.

se marcou mais
Todo mundo fica nervoso
por alguma coisa. Até
você! Então, respire:
com um pouco mais
de calma, você vai reagir
melhor diante de algo
inesperado e, aos poucos,
ficará mais fácil lidar
com os problemas.
se marcou mais
Você é muito tranquilo
e dificilmente alguma
coisa o tira do sério.
Paciência e bom humor
são ótimas saídas para
lidar com as dificuldades
na escola, em casa ou
com a turma. Mas não
deixe de expressar seus
sentimentos quando
se sentir estressado.

ilustrações: CRIS EICH

nda
como a o seu

1. S ua série preferida na TV
vai começar, mas seu irmão
está vendo um DVD. Qual
é a sua reação?
Fica bravo e fecha a cara
até ele se tocar.
Tira o controle remoto
dele, sem nem pedir
licença.
Pede para ele continuar
vendo o DVD mais tarde.

teste

E aí?

espalhafatos

Bilu

Ano 2 - Nº 17 - Setembro 2013

:

Jornalparao

Sistema Estadual

de Bibliotecas

Públicas (SisEB)

espalha
fatos
As 10 co

incidênc

mais bizarras

Contando

redita

ac
ninguém

da história

enis
v
u
j
ros

s liv

•o
Top10

ias

ês

do m
s
o
d
i
l
mais

Duelo:

de

esco

lda
u
c
a
f
la X

leitores
espalhafatos

top 10

OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • agosto 2013

DICAS DOS LEITORES
D
 iário da princesa (Meg Cabot)
Esses livros contam a história de uma menina de
15 anos que não se encaixa na sociedade e descobre
que é porque o pai é um príncipe e ela uma princesa.
Eu gosto porque tem comédia e romance.

3

1

Bianca Takahaghi, 16 anos. Lê 10 livros por mês.
(Biblioteca de São Paulo – São Paulo/SP)

H
 arry Potter e as relíquias da morte (J.K. Rowling)
Acompanhamos o jovem bruxo Harry Potter, agora com
27 anos, em sua última aventura, com o propósito de
destruir a horcruxe e assim vencer Lord Voldemort.

4

Seleção
Para trinta e cinco garotas,
a Seleção é a chance de uma
vida. A competição reúne
moças para decidir quem
se casará com o príncipe.

Eduardo Henrique Vieira de Sousa, 16 anos. Lê 3 livros por mês.
(Biblioteca Olavo Bilac – Ribeirão Pires/SP)

 A maldição do Titã (Rick Riordan)
É o melhor da série. Percy e seus amigos estão à procura
de Ana Beth que fora raptada. Quando me falam desse
livro, a primeira coisa que me vem à cabeça é quando
Percy e Thalia estão brigando e Thalia lança um raio
no peito de Percy.

5

Leandro da Silva Cunha, 17 anos. Lê 1 livro por mês.
(Biblioteca Pública Municipal Regina Pompéia Pinto
– Cachoeira Paulista/SP)

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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O mar de monstros
	Percy Jackson e seus amigos
estão em busca do velocino
de ouro, o único artefato
mágico capaz de proteger
o Acampamento MeioSangue da destruição.

6

	Em chamas
	Depois de ganhar os Jogos
Vorazes, além de lutar por
sua própria vida, Katniss terá
que proteger seus amigos
e familiares e, talvez, todo
o povo de Panem.
Jogos vorazes
	Quando Katniss Everdeen
decide participar para poupar
a irmã mais nova, causando
grande comoção no país, ela
sabe que essa pode ser a sua
sentença de morte.
A maldição do Titã
	Um chamado do amigo Grover
deixa Percy Jackson a postos
para mais uma missão - dois
novos meios-sangues foram
encontrados, e sua ascendência
ainda é desconhecida.

7

8
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	O teorema Katherine
Se o assunto é relacionamento, 10
o tipo de garota de Colin tem
nome - Katherine. E, em se
tratando de Colin e Katherine,
o desfecho é sempre o mesmo:
ele leva o fora.

	Os arquivos
do semideus
	Três histórias com Percy e seus
companheiros, com jogos,
perfis ilustrados, entrevistas
com os personagens e o mapa
oficial do Acampamento.
	O herói perdido
Depois de salvar o Olimpo
do malígno titã Cronos, Percy
Jackson e seus amigos trabalharam
duro para reconstruir seu mais
querido refúgio, o Acampamento
Meio-Sangue.
A marca de Atena
	Annabeth está apavorada.
Justo quando ela está
prestes a reencontrar Percy,
o Acampamento Júpiter parece
estar se preparando para
o combate.
As vantagens
de ser invisível
	As cartas de Charlie, que vive
entre a apatia e o entusiasmo,
encurralado entre o desejo
de viver a própria vida e ao
mesmo tempo fugir dela.
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carro, que capota
e bate no veículo
dos ex-sogros.

9

“Maldito”, carro
de James Dean
causa acidentes.

8

Com 50 anos de
diferença, inglesas
são mortas de
maneira idêntica.

7 Escritora
americana
encontra, em Paris,
livro que pertencia
a ela na infância.

6 Separados por
130 quilômetros,
gêmeos morrem
no mesmo dia e da
mesma causa.
5 Rei encontra
sósia nascido no
mesmo dia e com
filhos de mesmo
nome.

3

Caixão de ator canadense morto
nos EUA vai parar no mar e correntes
o levam ao local de nascimento,
no Canadá.

2 Filho, pai e avô

da mesma família
são todos mortos
levando raio na cabeça
em datas diferentes.
4 Escritor perde
1 G êmeos separados
livro com anotações
no nascimento
e comenta com ator,
ganham mesmo
que havia acabado
nome, casam com
de encontrar o
mulheres de mesmo
próprio exemplar
nome e têm filho
em banco do metrô.
de mesmo nome.

camila torrano

10 Mulher bate o
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texto: Diogo Gomes

duelo

Ilustrações: Rafael Quick
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universo

sidney meireles

Até o Ensino Médio, o sonho de muitos alunos é a universidade. Na
faculdade, vem a saudade dos tempos de escola. Na verdade, uma
completa a outra. Mas, em uma disputa, qual delas tira a melhor nota?
Texto: bárbara ragov

estudantil

escola

faculdade

Na escola aprende-se de tudo um pouco – desde cálculo até literatura.
No ensino médio da rede pública, por exemplo, são nove matérias divididas
em 800 horas de carga horária. Das matérias aprendidas, mais da metade
do conteúdo é utilizada em vestibulares.
A introdução à educação começa na escola, ao se aprender a ler e escrever.
É também no ambiente escolar que se começa uma vida social – amigos,
excursões, baladas... E o mais importante: é quando se adquire aptidão
para lidar com situações adversas e a aprender com os próprios erros.
Enquanto uns são mais aplicados nos deveres, outros aproveitam a aula
para colocar o papo em dia. Com tanto assunto em classe (e fora dela), os
professores não aguentam: recente pesquisa revela que o assunto mais
discutido em reuniões, 93,2%, é a indisciplina em sala de aula.

2X3

utilidade

experiência

alunos

As matérias são mais focadas e preparam o aluno para a profissão escolhida. São
cerca de 30 horas semanais, divididas em 60% de aulas práticas e 40% de teóricas.
Também tem o Trabalho de Conclusão de Curso, famoso TCC, que serve como
um teste para o aluno mostrar que está apto para entrar no mercado.
O universitário tem mais liberdade para ir e vir. Mas o ambiente traz novas
responsabilidades, que ajudam o aluno a amadurecer. Em torno do 2º ano do
curso, começa a procura por um estágio ou trabalho que ajude nas despesas.
Atualmente, essa busca é parte da rotina de quase 1 milhão de estudantes.
Os universitários levam o curso muito a sério. Afinal, ou ralaram para passar no
vestibular ou não querem desperdiçar o dinheiro da mensalidade. As bibliotecas
estão sempre cheias e outras áreas comuns costumam ser ocupadas por membros
dos movimentos estudantis e dos centros acadêmicos de cada faculdade.

Vitória dos universitários! Mas não pense que você chegará
à faculdade sem passar pela escola.
Uma coisa de cada vez!

FONTES: José Marcelino R. Pinto, especialista em política educacional, professor
do Departamento de Psicologia e Educação da USP – Ribeirão Preto; Censo
Escolar de 2010 e Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2009 do Inep;
Nube; Fenep; MEC; Semesp; ONG Todos pela Educação

Texto: Tiago Jokura e luis romero

Ilustrações: iluztra

dançou, ladrão!
O estudante Mark Bao, de Waltham, EUA, teve o laptop
roubado, mas se vingou em grande estilo pela internet.
Como assinava um serviço de backup online, o geek de
18 anos tinha acesso aos arquivos que o larápio ia salvando.
Uma breve pesquisa revelou um vídeo em que o ladrão
treinava passos de dança. Foi a deixa para jogar as cenas no
YouTube com o título de “não roube computadores de pessoas
que sabem como usar computadores”. A performance foi vista
por milhares de internautas (hoje já são mais de 1,5 milhão de
acessos), que identificaram o dançarino e o avisaram por e-mail
sobre o recente estrelato. Constrangido, o ladrão devolveu
o computador na Universidade Bentley e escreveu, via
Facebook, uma mensagem implorando o perdão de Bao
e para que o vídeo fosse tirado do ar.

tempero
humano

JORNALISTA
MORTO-VIVO
Minutos depois que Bin Laden
foi dado como morto, perfis
do terrorista foram publicados
em sites de notícias. É que
obituários de famosos ficam
prontos com antecedência.
O jornal The New York Times,
porém, exagerou: um dos
autores do texto póstumo,
Michael T. Kaufman, morreu
um ano antes de Osama.

Na culinária tradicional de
Dongyang, China, a primavera
é a época ideal para comer ovo
cozido. O problema é que a
iguaria é preparada em panelões
cheios de urina de garotos
pré-adolescentes – cada ovo
sai por cerca de R$ 0,35. Muitos
habitantes acham nojento, mas
os mais tradicionais dizem que
o prato representa o “aroma
da estação”

inacreditável

ninguém acredita

espalhafatos

contando

CONCERTO DA PRIMAVERA

A Orquestra Filarmônica Real inglesa
se apresentou, em Londres, para uma
plateia com 100 tipos de plantas! Sob
encomenda de um canal de TV, 33 músicos
tocaram por três horas. O objetivo era
testar se a música clássica estimula
o crescimento de espécies vegetais.

espalhafatos

Teteia

