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Diário De um banana, 
vol. 3: a gota D’água
A verdade é que Greg Heffley  
nunca deixará de ser um banana.  
Mas alguém precisa explicar isso  
ao pai dele, porque Frank Heffley 
ainda acredita que conseguirá 
‘endurecer’ o filho.

1
 Moby Dick 
  Relato do marinheiro Ishmael, 

no Pacífico sul. A aventura gira 
em torno da procura obsessiva 
do capitão Ahab pela baleia 
branca, que lhe arrancara a 
perna, a qual jurou vingança. 

 A MAlDição Do TiTã 
  Um chamado de Grover 

deixa a postos para mais uma 
missão – dois novos meios-
sangues foram encontrados, 
e sua ascendência ainda é 
desconhecida.

  MinhA viDA forA De 
 série:  1ª TeMporADA 
  Mudar de cidade sempre 

é difícil, mas fazer isso na 
adolescência é algo que deveria 
ser proibido. Como começar  
de novo em um lugar? 

  clássicos encAnTADos 
  As histórias consideradas  

mais belas estão sendo 
contadas nesses livros  
em que as crianças poderão  
se encantar com um mundo 
cheio de fantasias e diversão. 

 club penguiM: shADow  
 guy e gAMMA gAl 
  Misteriosos pontinhos  

azul e rosa voando pelo céu. 
São Shadow Guy e Gamma 
Gal, a dupla de heróis de  
mais uma aventura.

 De bocA eM bocA: 
 hisTóriAs  De ToDos os 
 cAnTos Do brAsil 
  Imaginário de mães de 

diversas regiões do Brasil que 
contaram histórias da tradição 
oral da casa da ACTC.

  cArros 2: corriDA 
 Dos cAMpeões
   Relâmpago McQueen  

irá enfrentar os maiores 
campeões. As pistas estão 
repletas de perigosas 
armadilhas e intrigas.

  o pequeno príncipe:  
 o  órgão De Zéfiro 
  Quando o vento deixa  

de soprar, os eolianos não 
conseguem aquecer o seu 
planeta. Mas quem está 
roubando o vento?

  conDe crápulA 
  Transformado em um vampiro 

na complicada idade de 15 anos, 
Nigel Mullet irá se lembrar dessa 
fase para sempre e passará a 
eternidade tentando superar  
sua adolescência.

3 7

4 8

5 9
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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 * 

   Turma da Mônica: Folclore brasileiro  
(Maurício de Souza) 
adorei porque fala do Saci, do Curupira e do folclore, 
com os personagens da Turma da Mônica. o livro 
também tem músicas de roda e brincadeiras  
para fazer com os amigos.  
Paloma Antunes, 9 anos. Lê três livros por mês

   Diário de um vampiro banana, vol. 2  
– Conde Crápula (Tim Collins) 
Li o primeiro livro da série e já quis ler esse.  
Um menino vira um vampiro com 15 anos.  
Ele consegue arrumar uma namorada, mas precisa 
disputar ela com um rival. 
João Vitor dos Santos, 11 anos. Lê quatro livros por mês.

   Carros 2: corrida dos campeões  
(Ana Carolina Mesquita – adaptadora) 
a história mostra o relâmpago disputando mais 
corridas com carros famosos e rápidos, e o seu melhor 
amigo Mate ajuda ele nas disputas. 
Vinicius Lima de Souza, 10 anos. Lê quatro livros por mês.
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
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Você entende muito de brincadeiras, 
mas será que conhece tão bem 
a história dos brinquedos? 

passado
divertido

il
u

st
ra

çõ
es

: r
o

g
ér

io
 d

o
ki

texto:  noêmia lopes

as 
primeiras 
bonecas 
do mundo 
tinham 
cabelos  
de lã. 

falso As primeiras bonecas 
foram feitas de barro  
na Pré-História  
e não tinham  
cabelos nem  
roupas. Na época,  
eram usadas em  
cerimônias,  
e não como  
brinquedos.

  verdadeiro     falso

azeitonas eram usadas 
como bolas de gude. 

verdadeiro Na Antiguidade, 
crianças gregas usavam 
azeitonas e castanhas  
como bola de gude. Outros  
povos usaram bolinhas  
de pedra, barro,  
ossos, pedras  
preciosas, 
mármore  
e vidro.

  verdadeiro     falso

os 
primeiros
patins com  
rodinhas 
não 
tinham 
freios.

verdadeiro Em 1750, um 
violinista criou os patins  
com rodas para entrar  
em uma festa tocando e 
patinando, mas se esqueceu  
de colocar 
freios e  
acabou 
caindo. 

  verdadeiro     falso

a bola 
surgiu  
em 
1930, na 
primeira  
copa do 
Mundo.

falso Há 6.500 anos, chineses  
e japoneses já faziam  
a bola rolar em 
brincadeiras 
e esportes. As 
primeiras bolas  
eram feitas com  
fibra de bambu  
e crinas de animais.

  verdadeiro     falso

existem ioiôs com 
mais de 2 mil anos 
expostos em um 
museu da Grécia.

verdadeiro Os ioiôs estão 
entre os brinquedos  
mais antigos  
que existem  
e já viajaram  
ao espaço:  
um astronauta  
da Nasa fez  
testes com  
um deles  
em ambiente 
com menor 
gravidade.

  verdadeiro     falso
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Qual é o cúmulo Do egoísmo?
– Não conto!

  em Qual jogo De raQuete os 
pinguins são feras?
– No pinguim-pong!

uma moça vai ao méDico e Diz: 
– Doutor, meu marido está louco! Ele 
conversa com o abajur!
– Ah, é? Como você sabe? 
– O abajur me contou.

o Que é um pontinho preto  
em cima Do jornal? 
Uma formiga procurando emprego.

Qual é a comiDa Que liga e Desliga? 
– Strog-ON-OFF (estrogonofe).

Qual é a marca De carro Que tem 
legume no nome?  
– VolksVAGEM!

piadas
texto: ivonete lucírio

curiosidades
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por Que a palMa da MÃo e a sola do pÉ sÃo  
Mais claras Que o resto do corpo?
nessas regiões há poucas células produtoras de melanina, o 
pigmento que dá cor a pele. cientistas acreditam que isso acontece 
pois nossos antepassados distantes se apoiavam nas palmas das 
mãos e nos pés para caminhar. como essas partes ficavam viradas 
para o solo, sem contato com o sol, não precisavam de proteção. 

aNiMais soNhaM?
sim, especialmente os  
mamíferos. cientistas  
observaram alguns bichos  
durante o sono e descobriram  
que eles têm reações parecidas  
com as dos humanos quando  
sonham, como movimentos dos  
olhos e mudanças de ondas cerebrais.  
não há como saber com o que eles sonham,  
mas dá para ter algumas pistas. um rato que mexe 
os bigodes durante o sono, por exemplo, deve estar 
sonhando que fareja algo, e um cão que move as patas 
pode sonhar que está correndo.

o Que sÃo as MeNsaGeNs subliMiNares?
são informações passadas no meio de mensagens 
que captamos sem perceber. isso pode acontecer com 
filmes, programas ou propagandas na televisão. por 
exemplo, em uma cena de filme aparecem, de forma 
rápida e discreta, o nome ou a imagem de um produto. 
enquanto assiste ao filme, você nem se dá conta de 
que viu aquilo, mas a mensagem fica gravada  
em seu cérebro.  
isso pode,  
por exemplo,  
influenciá-lo na  
escolha do que  
vai beber no dia 
seguinte.



te
st

e
es

pa
lh

a
fa

to
s

se você fez...

tesouros
faNtásticos

1.  Para sair do labirinto do 
Minotauro, o herói Teseu usou:

a.   Migalhas de pão.
b.   Um mapa encantado.
c.   Um novelo de lã.

2.  Qual destas divindades  
usa sandálias com asas?

a.   afrodite, a deusa da beleza.
b.   Hermes, o mensageiro  

dos deuses.
c.   apolo, o deus da música.

3.  O que eram os astrágalos 
usados pelos gregos para 
prever o futuro?

a.   Minialmofadas recheadas 
com folhas de chá.

b.   pequenos ossos usados 
como dados.

c.   Bolas de gude feitas  
de pedras preciosas.

4.  Com seu tridente, Poseidon,  
o deus dos mares, é capaz de:

a.   provocar tempestades  
e terremotos terríveis.

b.   Conversar com plantas  
e animais marinhos.

c.   Secar os oceanos do mundo. 

5.  Para despertar a paixão  
no coração de humanos  
e deuses, Eros aciona: 

a.   Flores mágicas.
b.   Bombons enfeitiçados.
c.   Flechas de amor.

6.  As Moiras eram três irmãs  
que controlavam o destino  
dos humanos usando:

a.   Um fio mágico e uma tesoura.
b.   ampulhetas.
c.   Uma bola de cristal.

7.  Palas, a deusa da sabedoria, 
presenteou os atenienses 
com uma árvore que se 
tornou um dos símbolos da 
Grécia. Essa árvore era:

a.   Um pinheiro.
b.   Uma palmeira.
c.   Uma oliveira.

8.  A lenda diz que o deus Sol 
percorre o céu todos os dias, 
pilotando um:

a.   Carro puxado por quatro 
cavalos.

b.   avião dourado.
c.   Helicóptero transparente.

9.  Zeus, o líder dos deuses,  
carrega sempre um:

a.   raio.
b.   arco.
c.   Manto.

10.  Quem olhasse Medusa de 
frente virava pedra. Para 
derrotá-la, Perseu usou:

a.   Uma espada de prata  
e a poção da verdade.

b.   Um espelho de bronze,  
o manto da invisibilidade  
e botas com asas.

c.   Um medalhão, uma varinha 
mágica e asas de cera.

11.  Segundo as lendas gregas, 
onde ficavam guardados 
todos os males do mundo?

a.   Na Caixa-Forte.
b.   Na Caixa do pandeiro.
c.   Na Caixa de pandora.

12.  Hércules encarou a missão de 
sustentar o mundo nas costas 
para que Atlas procurasse:

a.   Três escudos de bronze.
b.   Três maçãs de ouro.
c.   Três centauros coloridos. il
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resposotas: 1c;  2b; 3b;  4a;  5c;  
6a;  7c; 8a;  9a;  10b;  11c;  12b. 

Você conhece bem os objetos  
encantados da mitologia grega?

até 3 acertos
Para conhecer melhor 
as lendas da mitologia 
grega, pesquise livros, 
sites e revistas e 
descubra mais sobre  
o assunto. As lendas 
são cheias de magia  
e inspiraram muitas 
histórias atuais. 

De 4 a 7 acertos 
Você conhece algumas 
histórias, mas, às 
vezes, mistura as 
lendas e confunde  
os objetos e poderes 
de cada um. Quer  
ser fera no assunto? 
Pesquise mais e fique 
atento aos detalhes.

mais De 8 acertos 
Você adora as histórias 
da mitologia grega  
e entende tudo sobre 
objetos fantásticos. 
Que tal pesquisar 
mais e aproveitar 
essa habilidade para 
escrever uma história 
com direito a muitos 
perigos e aventuras?!

texto: noêmia lopes
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  Os cOntOs de Beedle, O  
 BardO: traduzidO das runas 
  Coletânea de contos de fadas  

dos bruxos, trazendo histórias 
sobre o passado de Hogwarts  
e nomes já conhecidos dos fãs  
da série Harry potter.

 diáriO de um Banana, 
 vOl. 3: a gOta d’água 
  Greg Heffley nunca deixará  

 de ser um banana. Mas alguém 
precisa explicar isso ao pai dele, 
que acredita que conseguirá 
‘endurecer’ o filho.

 a Batalha dO laBirintO  
  o Monte olimpo está em  

perigo. Cronos, o perverso  
titã que foi destronado e feito 
em pedaços pelos doze deuses 
olimpianos, prepara um  
retorno triunfal.

  O últimO OlimpianO 
  Enquanto os olimpianos se 

ocupam de conter a fúria do 
monstro Tifão, Cronos avança 
em direção à cidade de Nova 
York, onde o Monte olimpo  
está precariamente vigiado.

 O herói perdidO 
  Depois de salvar o olimpo do 

malígno Cronos, percy Jackson 
e seus amigos trabalharam 
duro para reconstruir seu 
mais querido refúgio, o 
acampamento Meio-Sangue.

 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.

 Fallen, vOl. 2: 
 tOrmenta 
  Enquanto Daniel está  

caçando os anjos que  
querem matar Luce, ela 
começa a aprender a utilizar  
as sombras como janelas.

 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.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • março 2013

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. 

 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 Meio-Sangue 
da destruição.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos), Conteúdo: Editora Abril  
(revistas Recreio e  Mundo Estranho).

1

2

3 7

4 8

5 9

6 10

DICAS DOS LEITORES * 

  Êxtase (Lauren Kate) 
É o quinto livro da série Fallen e o desfecho do  
romance entre um anjo e uma garota. Os livros  
todos são sobre essa história. O que mais gostei  
foi a surpresa da identidade da garota e porque  
todas as coisas descritas no livro aconteciam com ela.  
Comecei a ler a série por acaso. 
Giovanna Prado, 16 anos. Lê seis livros por mês.

  As crônicas dos Kane: O trono de fogo (Rick Riordan) 
Dois irmãos com sangue de faraós egípcios tem que 
proteger o mundo do apocalipse. O que mais gostei  
do livro é que você aprende sobre mitologia egípcia ao 
mesmo tempo em que se envolve com os personagens. 
Danielle de Jesus Araújo dos Santos, 16 anos. Lê três livros por mês.

  O último olimpiano (Rick Riordan) 
Ganhei o primeiro livro da série e fiquei curiosa para  
ler os outros volumes. O livro conta a história da guerra 
entre o titã cronos (encarnado no corpo de um menino)  
e Perci Jackson. Gostei demais. 
Giovana de Oliveira Garcia, 16 anos. Lê três livros por mês. 

*Leitores da Biblioteca de São paulo.
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JapoNÊs, ChINÊs e CoReaNo.
além dos olhINhos puxados, há 

sutIs dIfeReNças Na aNatomIa e Na 
CulINáRIa desses tRÊs povos asIátICos

texto:  tIago JokuRa 

CoreaNo
Seus traços são mais
marcantes, graças ao 
queixo quadrado e às 
sobrancelhas anguladas. 
De olhos menores, porém 
os maiores dentre os três 
povos, com média de  
1,71 m de altura.

japoNês
Em geral,  tem rosto mais 
comprido e triangular.
Para completar, os japas 
são, em média, 1 cm mais 
altos que os chineses –  
1,69 m contra 1,68 m.

ChiNês
A face é mais arredondada, 
e boca mais carnuda. A pele 
é mais escura e eles são 
mais magros, pesando  
59 kg, contra cerca de 66 kg 
de coreanos e japoneses.

CoreaNo 
KIMCHI (conserva
de legumes
fortemente
apimentada).

raNGo No palito
O palitinho usado como talher é o mesmo, 
mas cada um com seu prato típico.

japoNês 
SUSHI (arroz recheado
com peixes, algas e
vegetais) ou SASHIMI
(fatias de peixe cru).

ChiNês 
YAKISOBA
(macarrão frito
com molho de soja,
carnes e legumes).
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as bilheterias dos EUa, que detêm 85% do faturamento mundial, movimentam  
10 bilhões de dólares todos os anos. atualmente, o destaque de rentabilidade  
vai para o filme avatar, de James Cameron, que faturou cerca de 1,8 bilhão de  
dólares enquanto esteve em cartaz.

Surgiu no fim do século 19, na França, com os  irmãos Lumière . o cinema foi  
uma revolução nas artes depois da fotografia. Virou versão de clássicos da literatura, 
teve o formato adaptado para a TV e hoje é a segunda forma artística mais popular 
– só perde para a música.

Com a pirataria e o aumento de assinantes da TV paga, poucos se animam a sair 
de casa para ir ao cinema, o que tem afetado o mercado cinematográfico. Mas a 
principal crise está na venda de DVDs (responsável por até 50% do faturamento  
de um filme), que diminuiu 9% nos últimos quatro anos.

a indústria faturou alto: mais de 46 bilhões de dólares só em 2009. o grande 
trunfo foi o Guitar Hero III, que atingiu os 2 bilhões de dólares. Nos salários, 

porém, os jogos ficam atrás: enquanto o presidente da Nintendo recebe quase 
US$ 770 mil, o diretor executivo da Sony ganha US$ 19,2 milhões.

 o primeiro jogo eletrônico foi criado em 1958, nos EUa. os consagrados 
surgiram na década de 1970, com o  atari . Nos anos 80, aparece o Mario 
Bros, seguido pelo Sonic. Hoje, existem centenas de jogos, que dividem o 

mercado dos aficionados por playStation, Wii e Xbox.

Uma pesquisa do NpD Group, de maio de 2009 nos EUa, indica que 63% 
dos americanos já jogaram algum game, enquanto a relação dos que foram 

ao cinema ficou em 53%. E a crise econômica mundial parece não afetar o 
mercado, que cresce 18,7%  em faturamento a cada ano.

merCado

história

popularidade

Vitória dos games!  o resultado foi apertado, mas os consoles dinâmicos dominaram  
a galera da pipoca! o cinema promete uma revolução, mas os games já estão vivendo uma.  

texto: ReNata Reps

FOntes: paUlo sÉRGIo alMeIDa, CIneasta e DIRetoR Do 
poRtal fIlMe B; peDRo BURGos, eDItoR Do GIzMoDo; the 

InteRnet MoVIe DataBase (IMDB); VaRIety; Box offICe Mojo; 
InstItUto nIelsen; nDp GRoUp
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UM pRenDe a atenÇÃo nas telonas e o oUtRo, na telInha. o 
CIneMa e os GaMes MoVIMentaM o MeRCaDo De entRetenIMento, 

Mas, laDo a laDo, qUeM leVa a MelhoR?

X
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O amor materno não tem mesmo limites... Mas uma mamãe 
da Inglaterra tentou traduzir esse amor em palavras. Ceejay 
Epton, de 22 anos, mudou de nome para ajudar na educação 
do seu bebê. Ela incorporou todo o alfabeto ao nome, para que 
a criança memorizasse melhor as letras. Ceejay virou “Ceejay A 
Apple B Boat C Cat D Dog E Elephant F Flower G Goat H House 
I Igloo J Jellyfish K Kite L Lion M Monkey N Nurse O Octopus P 
Penguin Q Queen R Robot S Sun T Tree U Umbrella V Violin W 
Whale X X-Ray Y Yo-Yo Z Zebra Terryn Feuji-Sharemi”! Na hora 
de justificar a maluquice, Ceejay disse que se inspirou em uma 
amiga que queria se chamar “Pink” e pensou: “Acho que vou 
mudar meu nome também!” A boa notícia é que a mudança 
de nome na Inglaterra é simples e custa apenas 10 libras.

a de amor,
m  de  mãe
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texto: maRINa motomuRa

CoNtaNdo
NiNGuém aCredita

Uma professora de uma escola de 
Ilhéus, na Bahia, cortou os cabelos 
de suas alunas. Não, a escola não 
passava por uma epidemia de 
piolho. a docente tesourou o 
cabelo das meninas para fazer um 
megahair (um tipo de implante) 
para si. para tentar disfarçar, 
alegou que cortou as madeixas 
porque tinha encontrado chiclete 
grudado nelas. Não colou!

Nos Estados Unidos, um 
cliente tinha uma estratégia 
interessante para não pagar a 
conta nos restaurantes em que 
comia: ele fingia ter ataques! 
o malandro pedia comida e 
bebida, e, na hora da conta, 
subitamente tinha um ataque. 
andrew palmer, de 43 anos, 
acabou condenado e vai poder 
comer de graça na cadeia.

mestre
da tesoura

fiado
proGramado

Quatro irmãs da família Pazos 
deram à luz quatro bebês em quatro 
dias consecutivos! A coincidência 
aconteceu com Heidi, Lilian, Saby 
e Leslie. Heidi mora na Califórnia. 
Já as outras três vivem em Chicago 
e até foram atendidas pelo mesmo 
obstetra, no mesmo hospital. Agora 
só falta agendarem batismos 
seguidos também! 

quatro por quatro
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