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OS LIVROS infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • fevereiro 2014

D
 ora, a aventureira – Aventuras animadas
(Kristine Lombardi)

A Juliana ainda não sabe ler, mas gosta muito das
histórias de Dora, a aventureira. Ela brinca com esse
livrinho, que conta a história de um bebê-raposa
que se perde, e Dora e seus amigos a ajudam.

3

1

Jaqueline, mãe de Juliana da Silva Nascimento, 4 anos.

A
 princesa e a ervilha (Ciranda Cultural)
A Carolina pediu para pegar um livrinho que
conta a história de uma garota que diz ser princesa,
mas ninguém acredita. Aí a rainha faz um teste:
ela deve se deitar e sentir a ervilha colocada
embaixo de 20 colchões.
Jane, mãe de Carolina Tomita, 3 anos

A
 BC Curumim já sabe ler

(Bia Hetzel

e Silvia Negreiros)

Eu gosto deste livro porque estou aprendendo
a ler e aqui eu descubro um montão de palavras.
Tem muitos desenhos supercoloridos.

4

Chapeuzinhos
coloridos
A heroína pode ser uma
menina que sonha em ser
famosa, outra que é caçadora,
ou ainda outra que adora
comer (e seu prato preferido
é bisteca de lobo).

5

	Cinderela
	Um livro que lê a história
para você. Acompanhe
cada página, pressione
o botão correspondente
e dê vida ao conto. Uma
viagem maravilhosa.
	Barbie: escola
de princesas
	Blair Willows irá viver um conto
de fadas. Ela ganhou uma bolsa
integral da Escola de Princesas,
onde estudam nobres de todo
o mundo.
Zac Power: fúria
pré-histórica
	O Dr. Drástico está de volta.
Parece que ele conseguiu criar
um dinossauro de verdade em
laboratório. Só Zac pode descobrir
o que está acontecendo.

7

8

9

O livro do riso do
	Menino Maluquinho
	Este livro reúne as piadas
mais populares que as crianças
ouviram ou contaram no
último século, no traço sempre
divertido de Ziraldo.
O salão de beleza
das fadas
	Transforme-se em uma linda
fada: presilha de cabelo,
pingente, brincos, adesivos,
espelho, maquiagem de
brincadeira e muito mais.
	Só para garotas: como
ser a melhor em tudo
	Dicas e truques diversos
que englobam várias áreas
de interesse: etiqueta,
sobrevivência, beleza e
relacionamento com os pais.

Elisa de Souza, de 6 anos.

*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!
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 meu e Julieta:
Ro
6
mangá Shakespeare
	A história de um amor em
meio a inimizade das famílias
Montecchio e Capuleto contra
a Yakuza, máfia japonesa.
Em mangá.

	Zac Power: sucesso
de cinema
	Uma viagem para Hollywood,
carros velozes, exatamente o
que um espião de alto escalão
merece. Mas logo Zac percebe
que a Big está tramando algo.

10

Ovos monstruosos
vindos de Marte
	Uma caça aos ovos. É isso
o que Brandy, a irmã pestinha
do Dana, quer de presente de
aniversário. E tudo o que a
Brandy quer ela consegue.

s

que ele

?
saíram

4

homem aranha

a.

b.

c.

5

a.

6

sonic

b.

c.

a.

aang

b.

c.

De 4 a 8
respostas certas

Desenhos, videogames, gibis... Existem personagens
legais em todos esses mundos, mas você sabe em
qual deles cada um foi criado? Descubra
se conhece mesmo esta turma!
game

tv

Você talvez nunca
tenha pensado na
origem dessa turma,
mas, se ficou curioso,
pesquise mais na
internet.

hq
a.

7

pikachu

b.

c.

a.

8

wolverine

b.

c.

a.

9

Você conhece seus
heróis favoritos, mas
não sabe muito sobre
os outros. Fale com
seus amigos e conte
o que descobriu.

goku

b.

c.

De 9 a 12
respostas certas
Você entende mesmo
de heróis de todos
os mundos, hein?! Já
que sabe tanto, que
tal criar seu próprio
personagem?

1

2

bakugan

b.

c.

a.

3

pucca

b.

c.

a.

ben 10

b.

c.

a.

10

naruto

b.

c.

11

a.

scooby-doo

b.

c.

a.

12

mario

b.

c.

respostas:
1: b, 2: b, 3: b, 4: C, 5: A, 6: b, 7: a,
8: c, 9: c, 10: c, 11: b e 12: a.

a.

tá ligado?

de onde foi

De 0 a 3
respostas certas

espalhafatos

resultados

CURIOSIDADES
Texto: theresa venturoli

Por que o confeiteiro
tem fama de mau?

POR QUE a gente arrota?

Porque ele quebra os ovos, bate as
claras, amassa a massa e ainda
bota tudo no fogo.

Soltamos gases produzidos por bactérias existentes
no corpo ou ingeridas ao engolimos ar ou
tomandos refrigerante. Esse gás se acumula no
sistema digestivo, e para expeli-lo o corpo abre
uma válvula no esôfago. Assim suas paredes
vibram, produzindo barulho. No Brasil, não é
educado arrotar em público, mas, em alguns
países, quem é convidado para uma refeição
faz isso para mostrar que gostou da comida.

O que o ferro e o chocolate
podem ter em comum?

O formato de barra.
O que é que tem pés e braços,
mas não tem cabeça?

A poltrona.
Quem é que vive revelando
o que vê?

qual é o povo mais antigo do mundo?

O fotógrafo.
Qual é o cúmulo da magreza?

Usar um pijama de uma listra só.
Qual é a maior ratoeira do mundo?

Cata...ratas do Iguaçu. (Cataratas).
ilustrações: Marcelo Cavalcante

espalhafatos

humor

PIADAS

Chamamos de povo um conjunto organizado
de pessoas, que vive em um determinado
lugar. Os primeiros registros são de grupos
que viveram há cerca de 6 mil anos,
na Mesopotâmia, atual Oriente Médio.
Antes existiram vários grupos, que
viajavam o tempo todo em busca
de alimento. Quando eles começaram
a domesticar animais e cultivar vegetais,
alguns passaram a morar nessa
área, entre os rios Tigre e Eufrates.

COMO É POSSÍVEL
SABER O FORMATO DA
VIA LÁCTEA SE ESTAMOS
DENTRO DELA?

Estudando imagens de
estrelas e informações sobre
a concentração de certos gases
em alguns pontos da galáxia,
os cientistas concluíram que
a Via Láctea é achatada e tem
formato espiral. A partir de
estudos que começaram por
volta de 1920, eles descobriram
a existência de galáxias espirais
(como a Via Láctea), elípticas
(forma de esferas) e outras
que são irregulares (sem
forma definida).

10. Se um colega faz piada
com o seu cabelo, você:
Fica meio sem graça.
Não dá importância.
Dá o troco.

Responda às perguntas e
descubra se você costuma
arrumar muita confusão
texto: Maria carolina christianini

1. Em uma festa, se um colega
derruba refrigerante em
você, qual a sua reação?
Grita de raiva e diz que ele
fez de propósito.
Diz que está tudo bem,
pois foi só um acidente.
Pede a ele que tenha mais
cuidado da próxima vez.

3. Quando você e seu irmão
discordam sobre o que
assistir na TV, você:
Deixa-o assistindo
e vai fazer outra coisa.
Tenta negociar e
dividir o tempo.
Faz um escândalo que
até o vizinho escuta.

2. Qual competição esportiva
você prefere assistir?
Boxe.
Judô.
Tênis.

4. Se pudesse ter um
superpoder, qual seria?
Supervisão.
Superinteligência.
Superforça.

5. Como você reage se a
internet para de repente?
Pergunta se seus pais
podem ajudá-lo.
Sai pela casa atrás de um
culpado.
Tenta mais tarde.

7. O
 que você faz se a turma
começa a brincar no meio
de um trabalho em grupo?
Grita e vai embora.
Pede que eles se
concentrem.
Faz tudo sozinho.

11. Depois de ficar um tempão na
fila, você descobre que
seu sanduíche favorito
esgotou. então:
Dá uns gritos e vai embora.
Pede que façam mais um.
Escolhe outra coisa para
comer.

6. Na hora de ir para a escola,
se percebe que seu irmão
está com seu tênis, você:
O faz tirar o tênis na hora.
Coloca o tênis dele.
Diz para ele pedir da
próxima vez.

8. Se os seus pais o proíbem
de brincar na casa de um
amigo, o que você faz?
Fica quieto e chateado.
Tenta convencê-los a
deixar você ir.
Se tranca no quarto.

12. A
 pós uma discussão com seu
melhor amigo, quem pede
para fazer as pazes?
Ele.
Você, pois detesta ficar
brigado.
Às vezes você, às vezes ele.

espalhafatos

Eu?

se marcou mais
Você quer distância de
brigas e faz de tudo para
evitar confusão. Discutir
com os outros não é legal,
mas mostre suas ideias.
Não há nada de errado em
mostrar seu ponto de vista
e explicar como se sente.
se marcou mais
Você sempre tenta achar
uma solução melhor para
as confusões. Isso é legal,
pois mostra o que pensa
sem deixar ninguém
chateado. Que tal dar dicas
aos amigos mais
esquentados da turma?
se marcou mais
Basta algo sair do esperado
que a discussão começa. Vá
com calma! Não precisa
reagir sempre assim. Antes
de começar a berrar, tente
entender o que está
acontecendo e ouvir a
opinião dos outros.

ilustração: SIDNEY MEIRELES
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9. Quando seu cachorro
faz xixi na sala, você:
Dá uma bronca.
Berra com o cão e não
brinca com ele.
Limpa tudo rapidinho.

teste

e aí?

espalhafatos
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DICAS DOS LEITORES *
A
 garota da capa vermelha

3

(Sarah Blakley-Cartwright)

É uma nova versão da história de Chapeuzinho Vermelho.
Ela descobre que a irmã foi morta por uma criatura, que
seria o Lobo, que é alguém da aldeia onde todos moram.

1

Verônica Oliveira, 14 anos. Lê 10 livros por mês.

A
 menina que roubava livros (Markus Zusak)
O livro conta a história de uma menina que vivia na
época da Segunda Guerra Mundial e que aprendia sobre
a vida com os livros que roubava e lia, em um período em
que obras eram queimadas. É uma história bem reflexiva.

4

A seleção
Para 35 garotas, a Seleção
é a chance de uma vida.
A competição reúne moças
de dezesseis a vinte anos
para decidir quem se casará
com o príncipe.

Eduarda Arianne, 13 anos. Lê 15 livros por mês.

C
 oleção Bat Pat (Roberto Pavanello)
São três crianças e um morcego que passam por
diversas aventuras. Um dos volumes que eu mais
gosto é o que eles estão em uma terma, que na verdade
era o sopro de um dragão com dor de garganta,
e eles precisam ajudá-lo.

5

Katarina Garrido, 14 anos. Lê 5 livros por mês.
*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

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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	Exclusivo
	Reed acredita que será
muito difícil se adaptar ao
colégio, que reúne jovens
ricos e sofisticados. Mas tudo
muda quando ela conhece
as Meninas do Alojamento.

6

	A bússola de ouro
	A jovem Lyra se lança
numa busca desesperada
e enfrenta terríveis
obstáculos quando seu
amigo Roger desaparece
em um universo de fantasias.
	O herói perdido
Depois de salvar o Olimpo
	
do malígno titã Cronos,
Percy e seus amigos trabalharam
duro para reconstruir seu
mais querido refúgio, o
Acampamento Meio-Sangue.
	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...
	Pegasus e os novos
olímpicos
	Emily e Pegasus precisam voltar
para o mundo, onde descobrem
uma conspiração sinistra que
colocará em guerra os olímpicos
contra humanos.

7

8

9

10

	Anoitecer
Elena Gilbert absorveu novos
poderes e dons enquanto estava
do Outro Lado. Seu sangue
possui uma força arrebatadora
que a deixa irresistível para
qualquer vampiro.

	Correr ou morrer
	Ao acordar dentro de um
escuro elevador em movimento,
a única coisa que Thomas
consegue lembrar é de seu
nome. Sua memória está
completamente apagada.
A elite
	A Seleção começou com
35 garotas. Agora restam
apenas seis, e a competição
para ganhar o coração do
príncipe Maxon está
acirrada como nunca.
A casa de Hades
A sanguinária Mãe Terra escolheu
	
o dia 1º de agosto para o seu
despertar. Hazel, Annabeth,
Percy e os outros semideuses
sabem que a única opção
é tentar o impossível.

Chuvas de sapos não são apenas cenas de
filmes como Magnólia – e nem coisa
da Bíblia. Elas acontecem mesmo! Em Ishik
awa, no Japão, rolou uma chuva dessas
em junho de 2009! cau sas Bichos peq
uenos como sapos despencam do céu
após tempestades em que há tornados

VELOZES E FURIOSOS

ilustrações: Rômulo Pacheco

2008),
Tornados de fogo são raros (um dos últimos foi em um incêndio na Califórnia, em
o!
rapidinh
chamas
as
espalham
pois
mas podem ser um perigo,
causa s O fogo gera uma corrente
correntes
ascendente de ar em alta
tornado
de ar
velocidade
de fogo

1 Tudo começa quando
ocorre um incêndio em
uma área grande – como
uma floresta, por exemplo

2 Se o fogo durar muito tempo, a 3 Dependendo da velocidade do
da
área fica extremamente quente. E vento, o tornado de fogo pode sair
o
espalhand
incêndio,
do
principal
área
para
jogadas
são
ar
de
as correntes
cima – o ar quente, mais leve, sobe o fogo para outros trechos

1 Uma tempestade com
ventos fortes produz um
tornado – que pode ser de
baixa ou alta intensidade

2 Quando o redemoinho
passa sobre uma lagoa ou um
pântano, ele suga os animais
para cima

3 A “coleta” é arremessada
dentro das nuvens, que, em
seguida, despejam os bichos
junto com a chuva

De perto, ninguém é normal – nem nosso planeta!
Em recantos escondidos, acontecem fenômenos
que parecem coisa de ficção científica: tornados de fogo
e chuva de sapos. Bem-vindos ao lado B da Terra
Texto: andré santoro

fenômenos

HAJA SAPO

espalhafatos

deu a louca
na terra!

sicrano e

beltrano?

Cada um tem uma origem diferente!
Fulano é árabe, beltrano é francês;
já sicrano é parente do fulano e do
beltrano. Conheça-os!
Texto: Bruno Lazaretti

Fulano vem do árabe fulân, que significa “tal”. Com o domínio
árabe sobre a península Ibérica durante a Idade Média, a língua influenciou os vocabulários espanhol e português. Por volta do século
13, os espanhóis usavam “fulano” como pronome: fulana casa (tal casa),
fulano sujeito (tal sujeito). No português, “fulano” virou substantivo, e
até derivou para a forma “fuão” em Portugal.
Beltrano vem do nome próprio Beltrão, ou Beltrand, de origem
francesa, que se popularizou graças às novelas de cavalaria da era medieval. O nome acabou levando a terminação “ano” influenciada pelo
“fulano”, que a essa época já estava na boca do povo.
Sicrano surgiu quando fulano e beltrano já estavam consolidados na língua portuguesa. A origem é difícil de precisar. Há três hipóteses: “sicra” pode tanto ser um derivado da palavra securu, do latim,
do desfiguramento de um nome próprio ou ainda de uma mistura
de zutano e citano – equivalentes a “fulano” e “beltrano” em espanhol.

Eduardo Medeiros

prazer em conhecê-los!
espalhafatos

de onde vê
m
os termos

fulano

Eles não eram filhos
de fazendeiros,
mas administraram
grandes extensões
de terra. O tamanho
do território que
conquistaram
deixaria até Cristóvão
Colombo com dor de
cotovelo
Texto: Fabricio Moreira

latifundiários
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napoleão
bonaparte

ÉPOCA 1760-1821
TERRAS 1 864 800 km2
Foi um famoso general que
ficou à frente do governo
francês por 16 anos. É
considerado como uma das
figuras mais importantes da
política mundial. Napoleão
conquistou boa parte do
continente europeu. Além da
França, o domínio napoleônico
se estendia sobre a Bélgica,
a Holanda, a Alemanha, a
Polônia, a Suíça e a Espanha.

4

Adolf
hitler

ÉPOCA: 1889-1945
TERRAS: 3 548 300 km2
Sua maior contribuição à
humanidade foi inspirar
Charles Chaplin no filme
O Grande Ditador. Também
tornou impopular um certo
tipo de bigode. No auge da
expansão da Alemanha, o
território conquistado por Hitler
incluía a maior parte da Europa
continental, se estendia do canal
Inglês até Moscou, e da África
do Norte até a Noruega.

3

átila,
o huno

ÉPOCA 406-453
TERRAS 3 755 500 km2
Foi chefe dos hunos, um povo
nômade. Responsável por
unir várias tribos e governar,
junto com seu irmão, o maior
império europeu de sua época.
Seu território ia desde a Europa
Central até o mar Negro, e do
Danúbio até o mar Báltico.
Tempos depois, ele matou o
próprio irmão e partiu para
cima do Império Romano,
morrendo logo depois.

2

alexandre,
o grande

época 356-323 a.C.
TERRAS 5 646 200 km2
Alexandre Magno ou
Alexandre III, como também
era conhecido, assumiu o reino
da Macedônia aos 20 anos.
Foi considerado o maior
líder militar da Antiguidade,
erguendo um domínio que
ia do sudeste da Europa até a
Índia. Ficou conhecido como
célebre conquistador do mundo
antigo, graças a sua inteligência
e gênio estratégico.

genghis
khan

ÉPOCA 1162-1227
TERRAS 12 857 400 km2
O imperador mongol
conquistou uma área
equivalente à de dois Brasis.
Estrategista nato, contava
com hábeis guerreiros em
seu exército. Um de seus
feitos foi superar a Grande
Muralha da China, tomando
o país e estendendo seu
território. Foi um tremendo
conquistador, e não só de
terras. Para ter uma ideia,
a semente plantada por
Temujin (seu nome de
batismo), cerca de 16 milhões
de homens descendam
do comandante, que teve
inúmeros filhos fora do
casamento. Para sorte dele,
não se cobrava pensão
na época, ou não haveria
império que ficasse de pé.

5
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ilustrações: Rafael Calça. FONTES O Livro das Listas, de David Wallechinsky e Amy Wallace; Túlio Vilela,
historiador, professor e um dos autores de Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula.
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