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cartas DOS LEITORES
Público infantil
Agradecemos o envio periódico deste jornal
e comunicamos que o temos disponibilizado ao
nosso público infantil, que o aprecia muito. Parabéns
por esta iniciativa.
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Cirene Pereira dos Santos

	Histórias de princesas
	Este livro contém duas
histórias diferentes.
As crianças vão se
surpreender em cada
aventura desta coleção
encantadora.

7

A pequena sereia
	Seu sonho é subir à
superfície. Quando esse
dia chega, ela conhece
um príncipe e se apaixona
por ele. Será que ela
o conquistará?

BPM Dr. Evandro Mesquita – Santa Rita do Passa Quatro.

Michele Iacocca
Agradeço por nos enviar mensalmente o jornal
Espalhafatos, que incentiva, sempre, os alunos
ao hábito da leitura. Também parabenizo o
ilustrador e escritor Michele Iacocca.
Silvia Helena de Oliveira Carvalho

BPM Monteiro Lobato – Santo Antônio do Pinhal.

Matérias e dicas
Moro em Diadema. Adquiri um exemplar junto ao Siseb.
Adorei as matérias e as dicas. Sou professora e acredito
que o hábito da leitura é essencial para as crianças
e os jovens.

4

Peixonauta: O caso
das asas azuis
Nessa aventura, Peixonauta,
Marina e Zico ajudam uma
ararinha-azul a encontrar
sua família e voltar para
seu habitat natural.

Cristina Ferraz de Souza Sakuma.

2

Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!

	Peixonauta: O caso
da gosma nojenta
	Peixonauta é agente da
Ostra (Organização Secreta
para Total Recuperação
Ambiental) e quer limpar
o rio da gosma nojenta.

5

6

	Receitas nojentas
ideias bolorentas
	Cecília detestava comer
verduras e legumes. Isso foi
até ela conhecer a Dra. Ema
Luca, cheia de mistérios
e amiga de uma bruxa.
	O artista que pintou
um cavalo azul
	As pessoas podem utilizar
uma grande variedade de
tons e cores para criar
qualquer animal, deixando
os desenhos mais criativos.
12 menus para
pequenos chefs
	Este livro traz cardápios
cheios de cores, com muitas
receitas saborosas para
aprender a cozinhar e a
combinar ingredientes.

8

9

10

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.
	1808
	Versão ilustrada para
os jovens leitores
embarcarem, como
muitos adultos já o fizeram,
na viagem rumo ao
começo do século XIX.
As melhores
fábulas de Esopo
	As fábulas de Esopo e La
Fontaine, povoadas por bichos
que falam, exercem influência
psicologicamente positiva no
emocional infantil.

lan
o
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a lín

Se o papa papasse papa,
se o papa papasse pão,
se o papa tudo papasse,
seria um papa-papão.
Uma aranha dentro da jarra.
Nem a jarra arranha a aranha,
nem a aranha arranha a jarra.
Em um ninho de mafagafos,
havia sete mafagafinhos.
Quem amafagafar mais
mafagafinhos bom
amafaganhador será.

A pia perto do pinto, o pinto
perto da pia, tanto mais a pia
pinga, mais o pio pinta.
Um limão, mil limões,
um milhão de limões.
O rato roeu a roupa
do rei de Roma e a rainha
raivosa rasgou o resto.

Qual o doce mais doce
que o doce de batata-doce?

Em uma casa, há quatro quartos.
Em cada quarto, há quatro
quadros. E cada quadro é
quadrado. Quantos quadros
quadrados tem na casa?

O peito do pé de Pedro é preto.
Quem disser que o peito do pé
de Pedro é preto tem o peito do
pé mais preto do que o peito do
pé de Pedro.

Em uma casa, há quatro quartos.
Em cada quarto, há quatro
quadros. E cada quadro é
quadrado. Quantos quadros
quadrados tem na casa?

we all scream for icecream!

(Eu grito, você grita, todos nós
gritamos por sorvete!)
Espanhol » Cuando cuentas

cuentos, nunca cuentas cuantos
cuentos cuentas. (Quando conta

contos, nunca conta quantos
contos conta.)
Italiano » Sopra la panca la

capra campa, sotto la panca la
capra crepa. (Em cima do banco
a cabra vive, debaixo do banco a
cabra morre.)

Que difícil!
Veja dicas para se sair bem:
» Repita devagar e várias vezes.
» Inspire pelo nariz e não puxe ar
pela boca enquanto fala.
» Fique ereto, pois isso melhora
a respiração e a fala.

trava-línguas

Brinque em outros idiomas.
Francês » Son chat chante
sa chanson. (Seu gato canta
sua canção.)
Inglês » I scream, you scream,

espalhafatos

do

texto: Ludmila Balduino

pelo mundo
ilustração: biry. CONSULTORIA: CECILIA CASINI (profa. da área de Língua e Literatura Italiana da FFLCH/USP), ELISABETTA SANTORO
(coordenadora da área de Língua e Literatura Italiana da FFLCH/USP), IRENE MARCHESAN (profa. de fonoaudiologia do Inst.
Cefac) e MIRIAN C. CARNEIRO (psicóloga, profa. do projeto Mala de Leitura da UFMG).

Brincadeiras com palavras também fazem parte do
folclore. Treine para ler estes trava-línguas e desafie
seus amigos a ler sem engasgar

CURIOSIDADES
Texto: MARIA CAROLINA CRISTIANINI

Um alpinista caiu de uma rocha.
Qual é o nome dele?

Quem inventou o jogo de xadrez?

Caio Rolando da Rocha.
O que se vê tanto na luz
como no escuro?

A letra U.
Qual é a planta que anda?

A planta do pé.
O que a agulha faz quando
a costureira atende o telefone?

Por que o loboguará está em
extinção?

Fica esperando na linha.
O que uma rua falou para a outra?

Encontro você na esquina.
Quem eu ouço bater, mas
não posso atender?

O coração.
Qual é o filme preferido do sapo?

Os Três Mosquiteiros (Mosqueteiros).
ilustrações: Marcelo Cavalcante

espalhafatos

humor

PIADAS

O lobo-guará corre risco de
extinção porque seu habitat
está sendo destruído. A
substituição da vegetação
nativa do cerrado por plantações
e pastos deixa os bichos sem
abrigo e com menos opções de
alimento. Além disso, fazendeiros
caçam o guará com medo de que
ele ataque rebanhos. Na verdade,
ele se alimenta principalmente de
roedores, répteis, aves e frutas.

Não se sabe ao certo, mas acredita-se que o jogo
foi criado na Índia, no século 6, e se chamava
shaturanga, que significa algo como “os quatro
elementos de um exército”, pois as forças militares
da época estavam representadas no tabuleiro.
Da Índia, o jogo teria seguido para a China
e para a Pérsia (atual Irã). Depois o árabes
conquistaram a Pérsia e espalharam o jogo
pela Europa, onde o xadrez ganhou
o formato atual.

COMO OS GOLFINHOS DORMEM?

Os pesquisadores não têm certeza de como
funciona o sono dos golfinhos. Uma das
hipóteses é que eles nunca dormem
totalmente e uma parte de seu cérebro
permanece ativa, enquanto outra repousa,
pois precisam subir à superfície para respirar.
É possível também que eles tirem apenas
cochilos para descansar. Há ainda
a possibilidade de revezarem o descanso
com os companheiros de grupo para
evitar o ataque de predadores.

Su

se marcou mais
Você não liga para a maioria
das superstições e até se
esquece do azar, pois
prefere explicações lógicas
para tudo que acontece.
Mas não se esqueça de
respeitar as crenças das
pessoas que pensam
diferente de você.

Eu?

Responda às perguntas
e descubra se você tem
medo de azar e é ligado em
crendices e simpatias

se marcou mais
Apesar de não acreditar
muito em superstições e
crendices populares, você
prefere não se arriscar a ter
azar. Por isso, às vezes, até
usa amuletos de sorte.
Tomara que dê certo!

texto: Maria carolina christianini

2. Ao ver um montinho de
alho na cozinha, você:
Resolve assistir a um filme
de vampiros.
Sabe que nenhum mauolhado vai chegar perto.
Acha que sua mãe fez feira.

3. Quando vai visitar parentes
e vê uma vassoura atrás da
porta, você:
Pergunta, brincando,
se deve ir embora.
Avisa que alguém
esqueceu a vassoura.
Fica chateado, pois
parece que querem se
livrar das visitas.
4. Ao acordar, qual pé você
coloca primeiro no chão?
Você não sabe.
Sempre o pé direito.
Se lembrar, o pé direito.

5. Se um amigo diz que está
com coceira na mão, você:
Avisa para ele que
é sinal de dinheiro.
Diz para ele lavar as mãos.
Pede dinheiro emprestado
a ele para o lanche.
6. Quanto tempo você leva
para trocar a bateria de um
relógio que acabou?
Espera por um dia em
que tenha tempo livre.
Tenta trocar no dia.
Até se esquece
do relógio.

7. V
 ocê teria um gato preto
de estimação?
Sim, se gostasse dele,
esqueceria o azar.
Por que não?
Nunca!
8. O que você diz se um
amigo entra em sua casa
com um guarda-chuva
aberto?
Feche isso! Dá azar!
Deixe isso lá fora ou vai
molhar o tapete.
Dizem que não dá
sorte, hein?

9. Se vê alguém batendo
três vezes na madeira,
você logo:
Bate também.
Fica preocupado.
Imagina que a pessoa
está batucando.
10. Sapato virado
é um sinal de que:
Quem o deixou assim
não liga para sorte.
A falta de sorte está
rondando.
Alguém tropeçou no
sapato.

se marcou mais
Você é supersticioso, adora
simpatias, mantém distância
de qualquer sinal sinistro e
faz de tudo para escapar do
azar. Não há nada de errado
em curtir tudo isso, mas
fique ligado para não se
preocupar demais.
ilustração: Cris Eich

1. O
 que você faz quando
encontra uma escada
no meio do caminho?
Continua andando.
Passa bem longe dela
para evitar o azar.
Tenta evitar passar
por baixo dela.
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cartas DOS LEITORES
Incentivo à leitura
O Espalhatatos é muito procurado aqui na nossa biblioteca.
Os usuários adoram e levam para a casa. É um ótimo jornal
e incentiva muito a leitura.
Geni Aparecida de Freitas
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BPM João Teixeira Gonçalves – Pinhalzinho

Sucesso na biblioteca
Obrigado pelo jornal Espalhafatos, pois é sempre bemvindo essa obra que faz muito sucesso em nossa biblioteca.
Samira Bauab Caporusso – BPM Dr. José Sadalla – Guariba

4

A escolha
America era a candidata mais
improvável da Seleção – aceitou
participar só para se afastar de
Aspen, um garoto que partira
seu coração.

Muito legal
Muito obrigada por enviar regularmente o jornal
Espalhafatos para nossa biblioteca. Muito legal mesmo.
Fátima Guimarães

BPM Prof. Manoel Pereira do Vale – Tabapuã.

Público maior
Estamos muito felizes com o aumento da revistinha, pois
teremos um público maior atendido, o que vai gerar mais
satisfação. Muito obrigada.

Margarida G. da Silva – BPM Francisco Rodrigues Simões – Herculândia.
Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP). Designer: Luciana Fernandes.
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos). Conteúdo: Editora Abril
(revistas Recreio e Mundo Estranho).

2

	Quem é você, Alasca?
Quentin Jacobsen tem
uma paixão platônica pela
magnífica vizinha e colega
de escola, Margo Roth
Spiegelman. Até que em
um 5 de maio...

5
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	As crianças trocadas
	Jayne é uma adolescente
rebelde e desbocada. Sem
dinheiro e sem rumo, ela e seu
colega de escola Tony fogem de
casa e encontram outros jovens
em situação semelhante.
	A seleção
	Para trinta e cinco 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.
	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.
	Cidade dos ossos
	Quando Clary decide ir à NY
para se divertir, nunca poderia
imaginar que testemunharia
um assassinato cometido
por três adolescentes cobertos
por tatuagens.

7
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	Jogos vorazes
	Quando Katniss Everdeen
resolve participar para poupar
a irmã mais nova, causando
grande comoção no país, ela
sabe que essa pode ser a sua
sentença de morte.
	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.
Harry Potter
e a pedra filosofal
	No dia de seu aniversário
de 11 anos, Harry recebe
uma visita inesperada e
descobre que é um bruxo,
assim como seus pais foram.
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.

marcas da fé

qual é

a origem

dos sím bolos

espalhafatos

religiosos?
Texto: LUIZ FUJITA

Ela só foi adotada pelos cristãos
quando o imperador romano
Constantino aboliu as condenações
na cruz, no início do século 4. Além
de representar a morte de Cristo, a
cruz simboliza Deus, Jesus e o Espírito
Santo, nas pontas superior, inferior e
laterais, respectivamente.

LUA CRESCENTE COM ESTRELA
(ISLAMISMO) Estudiosos supõem

que, mesmo antes do islamismo, árabes
nômades cultuavam a Lua por viajarem
à noite. Quando o símbolo foi adotado
na bandeira do islâmico império turcootomano, passou a ser identificado com
os muçulmanos. Muitos fiéis negam o
símbolo para representar a fé islâmica.

OM (HINDUÍSMO) É a forma escrita,
em sânscrito, do principal mantra hindu.
Os mantras são palavras, poemas ou
textos entoados durante a meditação
para auxiliar na concentração e invocar
divindades. Vários textos das escrituras
sagradas hinduístas – começam com Om
– pronuncia-se Aum – e significa “aquilo
que protege”.

AYIN-YANG (TAOÍSMO) Estudando

as sombras projetadas pelo movimento
do Sol, os chineses montaram um tipo de
infográfico indicando a duração de dias e
de noites ao longo do ano. Esse equilíbrio,
fundamental para a agricultura, passou a
representar a importância dos opostos e a
presença de um dentro do outro – bolinha
preta na parte branca, e vice-versa.

ANDRÉ TOMA

CRUZ (CRISTIANISMO)

Rúgbi x futebol
americano

O violão é
associado à bossa
nova, e a viola
embala as canções
caipiras. O corpo
do violão é maior
e tem seis cordas,
diferente da viola,
com suas dez
cordas dispostas
em cinco pares .

tirateima
Quem disse que é tudo a mesma coisa? Você acha
que viola e violão tiram o mesmo som, que valetudo é luta livre ou rúgbi é futebol americano?
Confira, antes de confundir alhos com bugalhos.
texto: Tiago Jokura

Nos dois esportes, os
jogadores marcam pontos
levando uma bola oval
até o fim do campo do
adversário ou chutando-a
entre as traves. As
principais diferenças são
a cor da bola – branca, no
rúgbi – e o uniforme – só
os “boleiros” americanos
usam capacete e armadura.

Luta livre x
vale-tudo

Luta livre é um show de TV com
brutamontes encenando golpes
violentos, cheios de piruetas e
acrobacias. Já no vale-tudo, o
pau quebra de verdade, com
lutadores de jiu-jítsu, capoeira,
caratê etc. saindo no braço para
ver quem é o maioral. A lucha
libre é a versão mexicana da
luta livre. Os luchadores andam
mascarados mesmo fora do
ringue, para manter
a “identidade secreta”

ilustração: MAURO SOUZA

se liga
espalhafatos

Violão x
viola

não me toques

alérgica

Tem gente que não
pode chegar perto
de madeira, praticar
exercícios físicos ou
embalar o próprio
filho!
Texto: FRED LINARDI

FILHO RECÉM-NASCIDO

METAL

SEXO

MAÇÃs

O metal de moedas, fivelas, e até
portões causa dores e bolinhas na
pele da menina inglesa Cara Duncan,
que precisa andar de luvas.

Não, não é preguiça! Esses alérgicos
não podem fazer esforços pesados,
principalmente após ingerir algum
tipo de medicamento ou alimento.
Algumas mulheres têm alergia ao
sêmen masculino. Para se adaptar ao
elemento que causa a alergia,
a prescrição é: façam mais sexo!

espalhafatos

Texto: FRED LINARDI

EXERCÍCIOS FÍSICOS

Nem toda árvore dá alergia. O
carpinteiro inglês, Dan Hill, descobriu
que o carvalho não lhe causava
reações e continuou na profissão.

Aconteceu com a americana Joanne
Mackie. Após dar à luz, apareceram
bolhas em sua pele, e ela tinha que
cobrir os braços para segurar o bebê.
A jovem inglesa Grace Morley pode
comer maçãs, mas nem pensar em
comer a fruta embaixo de uma árvore
de bétula – se fizer isso, pode até morrer!

ilustração: Romolo

gente

MADEIRA
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