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OS LIVROS INFANTIS 

QUERIDO  
DIÁRIO OTÁRIO
A Isabella disse que pegou 
informações sobre a Liga Federal 
Juvenil de Optometria na internet  
e que Jamie podia ajudá-la a  
recolher doações também,  
se quisesse...
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 CLUB PENGUIM: O   
 APRENDIZ DE INVENTOR 
  Você acaba de ganhar um 

concurso de invenções,  
e o prêmio é passar um dia 
como aprendiz de Gary,  
o Pinguim Inventor! 

 ZAC POWER: NAUFRÁGIO  
  Altos mistérios esperam  

o Zac em sua nova missão 
no fundo do mar. Ele terá 
que ir até o Triângulo Negro 
para encontrar um espião 
desaparecido da AIG.

  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.

  PADDY CLARKE: HA HA HA 
  A história de Paddy, menino  

de 10 anos de idade:  
indignidades e confusões, 
enquanto ele tenta fazer  
sentido do seu mundo  
em constante mutação. 

  DIÁRIO DE UM BANANA:  
 A VERDADE NUA E CRUA 
  Greg se vê diante de novos 

desafios. Logo ele, que sempre 
teve tanta pressa para crescer, 
começa a se questionar se  
vale mesmo a pena.

  CLUB PENGUIM:  
 UM DIA DE PUFLE 
  O objetivo é inserir o leitor na 

narrativa, transformando-o 
em personagem, em que este, 
além de participar, pode optar 
pelo enredo a seguir.

 DIÁRIO DA JULIETA: AS 
 HISTÓRIAS MAIS SECRETAS 
 DA MENINA MALUQUINHA 
  O que Juju sentiu quando 

ganhou o seu primeiro sutiã  
ou quando decidiu fazer  
uma tatuagem. 

  MEU LIVRO DE FOLCLORE
  Adivinhas, parlendas,  

trava-línguas, contos e  
outras manifestações da 
literatura oral brasileira são  
os personagens principais 
deste livro.

  DIÁRIO DE UM BANANA: 
 AS MEMÓRIAS DE  
 GREG HEFFLEY 
  Não é fácil ser criança. E ninguém 

sabe disso melhor do que  
Greg He!ey, que conta as 
desventuras de sua vida escolar.
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ESCREVA PARA O JORNAL, CRITIQUE, OPINE, 
SOLICITE, DÊ SUGESTÕES. O JORNAL É SEU!  
ESPALHAFATOS!SPLEITURAS.ORG  
A BIBLIOTECA É SUA! 

DICAS DOS LEITORES * 

   A volta da bruxa boa (Lya Luft) 
Fala sobre duas meninas, uma bruxa e uma  
fada, que brigam muito. Elas aprenderam  
a se gostar por descobrirem que suas avós  
viveram a mesma situação e tinham os mesmos 
poderes que elas.  As duas meninas se unem  
para derrotar o Dragosnir.  
Leticia Gualberto Alves, 8 anos. Lê quatro livros por mês.

   Club Penguin – Um dia de Pufles (Disney)
Ninguém me indicou. Gosto muito da coleção, 
sempre leio. É muito legal. A história se passa  
em uma ilha cheia de pinguins onde um urso  
tenta destruir tudo. Muita aventura. 
Rafael Manoel, 8 anos. Lê 12 livros por mês.

   Wolverine (Stuart Moore) 
É uma história em quadrinhos. Maneiro.  
A aventura é muito legal e divertida. 
Claudio José Sandeiro da Silva, 10 anos.  
Lê cinco livros por mês.
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
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SLEMBRA QUAL O 
PRIMEIRO SABOR QUE 
VOCÊ EXPERIMENTOU? 
FOI O DO LEITE! CONFIRA 
CURIOSIDADES SOBRE 
ESSA GOSTOSURA.

BEBIDA
PODEROSA

TEXTO: IVONETE LUCÍRIO

Uma lenda diz que o queijo foi inventado 
por acaso, quando um viajante encheu 
um cantil com leite de cabra. Depois de 
horas sob o sol, ele foi tomar seu leitinho 
e, surpresa: havia uma parte sólida (o 
queijo) e um líquido salgado (o soro).   
A transformação aconteceu pela ação 
de bactérias que se multiplicaram 
com o calor e a agitação. Até hoje, os 
queijos são feitos a partir de bactérias 
misturadas no leite. 

O leite é o melhor alimento 
para os bebês mamíferos, 
por ter doses certas de 
água, açúcares, proteínas 
e minerais. Mesmo depois 
que paramos de mamar é 
legal tomar leite, porque ele 
é nutritivo e contém cálcio, 
que é importante para o 
crescimento de ossos e 
dentes. E ele é bom quente, 
frio, puro, com chocolate...  
E ainda pode ser usado para 
fazer bolos, sorvetes etc. 

LENDA  GOSTOSA

O iogurte é feito a partir da ação 
de dois tipos de bactérias, que 
se multiplicam no leite em certa 
temperatura. As bactérias ficam vivas, 
em estado de dormência quando o 
iogurte fica na geladeira. Mas, se ele 
é misturado em mais leite e mantido 
aquecido, elas podem ficar ativas, se 
multiplicar e produzir mais iogurte.

BACTÉRIAS 
EM AÇÃO

FAZ BEM!

No Brasil, temos o costume  
de tomar mais o leite de vaca, 
mas tem gente que prefere 
leite de ovelha, de cabra ou 
de búfala. E existem outras 
opções. Nos países árabes, 
por exemplo, muita gente é 
fã do leite de camelo, que é 
meio salgadinho.

 MUITAS
 FONTES

Ninguém sabe quem teve 
a ideia de usar o leite de 
animais como alimento, 
mas pistas indicam que os 
primeiros animais a encher  
a caneca dos humanos 
foram as ovelhas, em uma 
região onde hoje fica a 
Hungria, há uns 7.500 anos. 

GRANDE IDEIA
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QUAL É O ANIMAL QUE JÁ FOI GORDO 
E HOJE É MAGRO?
O ex-quilo (esquilo).

JOÃOZINHO PERGUNTOU: 
PROFESSORA, ALGUÉM PODE SER 
CULPADO PELO QUE NÃO FEZ?   
Ela disse: Não. Por quê?
Joãozinho: É que eu não fiz  
o dever de casa...

O QUE O PIOLHO DISSE PARA O OUTRO? 
Ó o pente, ó o pente, ó o pente...

POR QUE O ELEFANTE FALTOU NA AULA 
DE INFORMÁTICA?
Porque ele tem medo do mouse.

POR QUE A GALINHA SUBIU NA ÁRVORE 
PARA BOTAR UM OVO? 
Porque ela queria botar pra quebrar.

PIADAS
TEXTO: MARIA CAROLINA CHRISTIANINI

CURIOSIDADES
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O VERMELHO QUE  
EU ENXERGO É  
O MESMO QUE  
OS OUTROS  
ENXERGAM?
As cores são o  
resultado da luz  
que os objetos emitem ou refletem. Nos olhos, há 
células especiais para perceber essas ondas de luz.  
Se um objeto reflete ondas mais longas, só as células 
que percebem o vermelho trabalham e todos veem 
esse objeto vermelho. Mas, para alguns, o vermelho 
pode ser mais vivo, para outros, mais fraco. Depende 
da sensibilidade dos olhos. Além disso, doenças 
podem dificultar a visualização das cores.  

POR QUE AS GARRAFAS FAZEM GLUB-GLUB QUANDO  
A GENTE DESPEJA O LÍQUIDO?
O som é resultado da entrada de bolhas de ar na garrafa.  
Para que o líquido saia, o ar tem de entrar. Inclinando pouco  
a garrafa, o líquido escorre sem barulho, mas, se você virar 
muito, o líquido tapa a boca da garrafa e o ar precisa abrir espaço 
empurrando a água. Aí a gente ouve a garrafa “soluçar”.

COMO SURGIU A CAPOEIRA?
Pesquisadores acreditam que ela surgiu a partir de  
um ritual chamado dança da zebra, praticado em  
Angola, na África. No início, era só uma demonstração  
de habilidade. Depois transformou-se num jogo  
de ataque e defesa, e por um tempo a prática  
foi proibida. Hoje a  
capoeira é uma  
arte marcial,  
praticada  
como jogo  
de destreza,  
sem  
violência.
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DE OLHO EM   Não dói cortar o cabelo pois:
a.   O cabelo tem uma 

substância anestésica. 
b.   O cabelo não está ligado  

a células sensíveis. 
c.   Os fios são formados por 

células mortas.

Para que serve o espirro? 
a.  Para desentupir os ouvidos. 
b.   Ele expulsa partículas que 

entram pelo nariz. 
c.   Para liberar bactérias que  

se instalam na garganta.
 

A cebola faz chorar porque:
a.   Um de seus componentes 

irritam os olhos, e as 
lágrimas são uma proteção. 

b.   A cebola tem uma 
substância que aciona 
lembranças tristes. 

c.   O gosto desse vegetal  
não é muito bom. 

Que característica nunca  
é igual em duas pessoas?

a.   O tamanho dos dedos. 
b.   A distância entre as orelhas. 
c.   As impressões digitais.

 Nosso ouvido produz  
cera que serve para: 

a.   Impedir a entrada de poeira 
ou insetos. 

b.   Fazer uma barreira contra 
machucados. 

c.   Nos proteger de sons altos.  

Nos dias de muito calor, 
transpiramos mais porque:
a.   O suor resfria o corpo. 
b.   Bebemos mais água e 

precisamos eliminá-la. 
c.   O Sol ativa glândulas e elas  

trabalham mais depressa.

O que acontece com os 
sentidos enquanto dormimos?
a.   Não funcionam.
b.   Ficam em repouso. 
c.   Trabalham no máximo.

Por que nossos dentes  
têm formatos diferentes? 

a.   Para que se encaixem  
melhor na boca.  

b.   Porque nascem em épocas 
diferentes da nossa vida. 

c.   Porque assumem funções 
diferentes na boca.

O sangue  transporta: 
a.   Novas células.  
b.   Partículas de energia.
c.   Oxigênio e nutrientes. 

Enquanto dormimos, o 
cérebro aumenta produção  
de uma substância que: 

a.  Nos ajuda a  sonhar. 
b.   Nos faz respirar. 
c.   Promove o crescimento.  

Piscamos cerca de 25 mil 
vezes por dia para:

a.   Evitar que a gente durma. 
b.   Proteger e limpar os olhos. 
c.   Exercitar os olhos para que 

funcionem melhor.

Por que ficamos arrepiados 
quando sentimos medo?

a.   Porque os fantasmas nos 
fazem sentir frio.

b.   Porque os músculos param 
de funcionar e deixam de 
controlar os pelos e cabelos. 

c.   Herança de nossos 
antepassados que erguiam 
os pelos para  parecerem 
maiores diante dos inimigos. IL
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RESPOSOTAS: 1C;  2B;  3A; 4C;  5A;  
6A;  7B; 8C;  9C;  10C;  11B;  E 12B. 

TUDO ISSO  
POR CAUSA DE 
UMA CEBOLA?

CALMA, NAO 
PRECISA CHORAR 

TANTO?

NAO! E QUE  
ELE QUEBROU O 
PRATO DA VOVO.

RESPONDA ÀS PERGUNTAS E VEJA QUANTO  
VOCÊ ENTENDE AS REAÇÕES QUE  

ACONTECEM EM SEU CORPO.

ATÉ 3 ACERTOS
Parece que você é 
distraído e não repara 
muito nas reações do 
seu próprio corpo. Se 
ficou curioso, procure 
ler mais sobre o tema, 
fique atento nas aulas 
de ciência e divirta-se 
pesquisando.

DE 4 A 7 ACERTOS 
Você tem interesse no 
assunto e observa as 
coisas que acontecem 
com você, mas pode 
pesquisar e aprender 
muito mais. Uma 
dica: consulte livros e 
revistas para ficar 
bem informado.

MAIS DE 8 ACERTOS 
Provavelmente  
você está sempre 
observando tudo 
que acontece com 
você e com os 
outros. Já que está 
tão ligado no 
assunto, que tal 
ajudar seus amigos a 
responder ao teste?
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 A ÚLTIMA MÚSICA 
  Aos 17 anos, Verônica Miller, 

 ou simplesmente Ronnie, vê 
sua vida virar de cabeça para 
baixo quando seus pais se 
divorciam e seu pai decide  
ir para a praia.

 O MAR DE MONSTROS  
  Percy e seus amigos estão  

em busca do velocino  
de ouro. Ele e outros  
campistas partem para  
uma viagem pelo Mar  
de Monstros.

  O LADRÃO DE RAIOS 
  Lendas da mitologia grega 

com aventuras no século 21. Os 
deuses do Olimpo continuam 
vivos, ainda se apaixonam por 
mortais e geram filhos metade 
deuses, metade humanos.

  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.

  INSIDE GIRL
  Flan Flood se cansou de  

festas e resolveu dar uma  
guinada em sua vida: vai se 
matricular em uma escola  
pública e começar a levar  
uma vida de garota comum.

 O HERÓI PERDIDO 
  Depois da reconstrução 

do refúgio Meio-Sangue, 
a próxima geração de 
semideuses terá de se preparar 
para enfrentar uma nova e 
aterrorizante profecia.

 FALLEN, VOL. 3: PAIXÃO 
  O amor de Luce por Daniel é 

mais forte do que tudo, exceto, 
talvez, pela necessidade de 
saber as razões por trás da 
maldição que atormenta  
suas vidas.

 BEIJADA POR UM   
 ANJO, VOL. 1
  Ivy e Tristan foram  

feitos um para o outro.  
Eles discordavam apenas  
em um ponto: Tristan  
nunca acreditou em anjos.

TOP 10

OS LIVROS JUVENIS

AS CRÔNICAS DE  
GELO E FOGO 1: A GUERRA 
DOS TRONOS
Lordes e damas, soldados  
e mercenários, assassinos  
e bastardos, que se juntam  
em um tempo de  
presságios malignos.

 UM AMOR PARA
 RECORDAR  
  Quando tinha 17 anos, a vida 

de Landon Carter mudou. 
Isso foi há 40 anos, quando 
arrumou uma companhia  
para o baile de formatura.

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 * 

   Diário de um banana (Je! Kinney) 
Eu peguei esse livro porque muitas pessoas falaram 
sobre ele. É muito legal e engraçado. É a história  
de um menino que apronta demais na escola. 
Larissa Vitoria Toledo Vieira, 12 anos. Lê cinco livros por mês.

  Pierce Jackson – O herói perdido (Rick Riordan)
Iniciei a leitura da série e quis continuar. É muito 
bacana. Fala dos deuses romanos na atualidade. 
Fábio Cipriano da Silva Junior, 14 anos. Lê quatro livros por mês.

  Os contos de Beedle, O bardo (J. K. Rowling)
Gosto da série e ainda não tinha lido esse. O livro é 
muito bom, é contado como se fossem fábulas, com 
lições de bruxas. As pessoas usam a magia para o mal 
e as bruxas não são do mal.  
Caroline Grigoletto, 15 anos. Lê seis livros por mês.

   Cidade das cinzas (Cassandra Clare) 
É a luta de uma menina que descobre que o pai  
é do mal. E ela luta pelo bem. É muito bom.  
Isabel Albuquerque, 16 anos. Lê 10 livros por mês.

*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
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TEXTO: YURI VASCONCELOS
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ANIMAIS
MALUQUICES

SE VOCÊ ACHA 
ESTRANHO O FATO DE 

SEU CACHORRO DAR 
VOLTINHAS ANTES DE 
SE DEITAR, PREPARE!SE 

PARA CONHECER OS 
COMPORTAMENTOS 

MAIS ESQUISITOS DO 
MUNDO ANIMAL.

Seja para descansar, seja para dar suas 
ruminadas pelos pastos, as VACAS não 
vacilam: sempre posicionam seu corpo  
na direção norte-sul do planeta.
O principal fator para explicar esse fato  
seria o campo magnético da Terra. Bois  
e vacas captariam o magnetismo terrestre  
e alinhariam seu corpo em função dele.

Algumas cidades do interior paulista costumam 
receber visitantes nada educadas. Enquanto 
fazem seu balé no céu, milhões de ANDORINHAS 
despejam uma chuva de cocô na cabeça dos 
passantes, emporcalhando ruas e carros.
Esses municípios fazem parte da rota migratória das 
andorinhas, que escapam do frio no hemisfério norte 
para se aquecer na primavera no Brasil.

Se você pegar um número pequeno de 
FORMIGAS e soltar no quintal, elas irão caminhar 
desordenadamente. Mas, milhares desses insetos 
em um gramado, aí, sim, eles irão executar tarefas 
bem ordenadas, como construir um formigueiro.
Sozinhas, elas são meio tontas e ineficientes. Mas, 
em grupo, é como se o pouquinho de inteligência 
de cada uma se juntasse com o das outras. 

Bilhões de ABELHAS estão sumindo 
em todo o planeta. Sem motivo claro, 
certo dia elas abandonam as colmeias  
e não voltam mais. Só nos EUA, estima-
se que 40% das colmeias já sumiram.
A maior suspeita recai sobre um vírus 
que danificaria o código genético do 
inseto. Se nada for feito, teremos uma 
catástrofe agrícola, pois as abelhas 
respondem pela polinização de até 90% 
das plantas existentes.

NORTE, VOLVER!

INTELIGÊNCIA COLETIVA

FUGA PELA DIREITA!

AS ANDORINHAS VOLTARAM...

?

?

?

?

!

!

!

!LEGENDA

              COMPORTAMENTO ESTRANHO

              COMO A CIÊNCIA EXPLICA

?
!



NA BATALHA DAS PICKUPS, QUAL DOS DOIS SOA  
COMO MÚSICA AOS SEUS OUVIDOS?

CLÁSSICO
FUNK

CARIOCA
TEXTO: RAFAEL CHARNET
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DJs Marlboro, Grandmaster Raphael e Mc Batata são três expoentes do gênero que 
se destacaram logo no início do movimento carioca. A partir da década de 1990, 
novos funkeiros, como Buchecha, Serginho e Lacraia, Bonde do Tigrão e Tati Quebra-
Barraco, ajudaram a colocar refrões do funk na boca do povo de todo o Brasil.

O movimento gera cerca de R$ 10 milhões por mês só no Rio de Janeiro. O novo funk 
assimilou a moda e influencia tudo, do cabelo “molinha” à calça da Gang, grife  
carioca famosa pelos jeans justinhos. Para completar, os bailes de funk ultrapassaram  
o eixo Rio-São Paulo e influenciam artistas estrangeiros como a rapper M.I.A.

O ritmo brasileiro aborda a realidade da periferia, usando a linguagem dos  
moradores da favela. Temas como violência, sexo, drogas, protesto e amor dão  
o tom pro pancadão. Há ainda uma vertente mais social, com músicas como  
o “Rap da Felicidade”, interpretado por Cidinho e Doca

James Brown, The JBs e George Clinton (Parliament/Funkadelic) e Sly & Family 
Ston foram as maiores estrelas. Brown esteve na lista de mais tocados da revista 

americana Billboard em 1965, 1968, 1969, 1972 e 1986, com hits como “Say it 
Loud – I’m Black and I’m Proud” e “Get Up I Feel Like Being a Sex Machine”.

O gênero influenciou a vestimenta nos bailes, que usava roupas como calça 
boca de sino e camisas abertas no peito. O movimento marcou ainda os filmes 

da Blaxsploitation, e, claro, o funk carioca.  Até hoje, a batida típica do gênero é 
incorporada ao pop e ao R&B, como nas músicas de Beyoncé e Jennifer Lopez.

Algumas canções do funk clássico eram carregadas de mensagens políticas.
Outras apimentavam noitadas com referências sexuais fortes, como em “Get Up 

I Feel Like Being a Sex Machine”. Ou então traduziam o orgulho negro, como “Say 
it Loud – I’m Black and I’m Proud”, gravado por James Brown em 1968.

HITS E ESTRELAS

ENGAJAMENTO

PODER DE 
 INFLUÊNCIA

Vitória do Funk Clássico! É ruim, hein, de o batidão carioca levar essa parada! 
Além de ser engajado, o funk clássico é um dos ritmos mais influentes do mundo2X1
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Boa notícia para os namorados de todo o mundo: foi descoberta 
a fórmula do amor! Ou, pelo menos, a fórmula que calcula 
a idade perfeita para você pedir sua amada em casamento. 
A equação é simples – não tem nem raiz quadrada nem 
logaritmo! 1) Escolha a idade máxima em que você quer se casar 
(por exemplo, 35 anos) e denomine essa idade de “n”. 2) Decida 
a idade mínima em que você começa a considerar o assunto  
(23 anos, por exemplo) – essa é a variável “p”. 3) Subtraia “p – n” 
(35 – 23) e multiplique o resultado por 0,368 (deu 4,4). Adicione 
o número anterior a “p” e pronto: eis a idade perfeita para casar – 
no nosso exemplo, essa idade é 27,4 anos. A equação romântica 
foi criada pelo professor Tony Dooley, da Universidade de New 
South Wales, na Austrália. A fórmula, tem apenas 37% de índice 
de acerto, mas quem liga para isso quando se está apaixonado?

TEXTO: MARINA MOTOMURA

Recém-casados tiveram uma lua de mel nada romântica: 
na cadeia! Os pombinhos, de Massachusetts, nos EUA, 

passaram a noite na cadeia – em celas separadas – depois 
da tentativa  da noiva de tentar atropelar uma ex-namorada 
do maridão. Os dois foram presos – a noiva por agressão e o 
noivo por conduta desordeira  – e liberados no dia seguinte

PIOR LUA DE MEL

PIOR DIA DOS
NAMORADOS

CONTANDO
NINGUÉM ACREDITA

FÓRMULA  
DO ROMANCE

Adria Fareham não tem muito que comemorar neste Dia dos 
Namorados. Em 40 anos de casamento, ela ganhou um – apenas 
um! – presente de seu amado, Brian, também conhecido como 
“o homem menos romântico do Reino Unido”. E adivinhe o que 
presenteou à esposa? Uma forquilha para jardinagem. Eu, hein?!IL
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PIOR PRESENTE
ENTRE NAMORADOS 
Quem está apaixonado compra flores. E quem 
está de coração quebrado? Eis a solução: o site 
poopsenders.com manda um saco de cocô para 
aquela pessoa que rachou seu coração. Ei, você 
aí que fez cara de nojo, muita calma: são fezes de 
animais, e não humanas – o mais barato é o de 
vaca e o mais caro, de gorila
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