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OS LIVROS infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • agosto 2012

DICAS DOS LEITORES *
D
 iário de um banana –
A casa dos horrores (Jeff Kinney)
Greg tem um irmão mais velho, Rodrick, e um
irmão menor, Many, e um amigo burro. Ele escreve
em seu diário sobre o dia a dia de sua vida.
Tem um monte de coisas legais.
Rafael Manoel, 8 anos. Lê quatro livros por mês.
D
 iário de um banana –
As férias de verão (Jeff Kinney)
Quem me indicou o livro foi minha irmã mais
velha. O personagem fala sobre sua vida, das coisas
que gosta e que não gosta de fazer. O livro só é um
pouco grande, tem muitas páginas, mas é legal.
Peter Bohn, 8 anos. Lê cinco livros por mês.

A
 flauta mágica (adaptação Ruth Rocha)
É um menino que se perde em uma floresta
fechada e é atacado por uma cobra gigante. Aí,
vêm três mulheres e matam a cobra. Quando as
mulheres saem de perto, vem um cara e dá um
apito, mas era uma flauta mágica.
Isabela Cerciari Hernandez, 8 anos. Lê seis livros por mês.
*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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Querido diário
otário, vol. 6
Estão enviando alunos do Colégio
Wodehouse para outras escolas da
região, inclusive o Mackerel. Jamie
está empolgadíssima com a visita
dos estrangeiros.
2
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	Club Penguin: o
6
passageiro clandestino
	Você entrou escondido a
bordo do navio de Rockhopper,
o Migrator. E vai embarcar
nas aventuras assim que
levantar âncora.

25 anos do Menino
Maluquinho
	O livro traz uma história em
quadrinhos inédita com 25
ilustrações de grandes artistas
convidados que adaptaram
os personagens de Ziraldo.
	Adivinha quanto
eu te amo
	Um coelhinho se esforça
para mostrar o tamanho do
amor pelo pai. O pai entra na
brincadeira; ambos percebem
que não é fácil medir o amor.

 ocoricó - A prima
C
da cidade
	Júlio está muito animado com
uma pessoa que vem visitar a
fazenda: Suelen, sua prima da
cidade. A turminha também
está alvoroçada com a visita.
	A roupa nova do rei
	Cada livro da coleção
traz um conto clássico
famoso no mundo todo,
representado pelas
personagens da Turma
da Mônica.
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Bolt: uma incrível
jornada
	Os dias de Bolt são repletos de
perigos. Pelo menos enquanto
as câmeras de tv o focalizam.
Usar seu superlatido é a razão
de ser este ‘supercão’.
	Carros 2:
	misture & monte
	É hora de misturar as coisas
com seus personagens favoritos
de Carros 2. É só virar as abas
para montar os carros e as
histórias mais divertidas.
	As coisas que eu amo
na hora de brincar
	A coleção “As coisas que
eu amo” celebra situações
cotidianas, que são a base
das experiências da nossa
infância.
	A casa sonolenta
	Era uma casa sonolenta,
onde todos viviam dormindo.
Quem diria que uma simples
pulguinha saltitante pudesse
acabar com tudo aquilo num
só instante!

Nem tudo é o que parece... Confira
estas ilusões de ótica e divirta-se.

Texto: Maria Carolina Christianini
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Olhe com atenção
até enxergar que,
na mesma imagem,
dá para ver um pato
e um coelho.

5
Tente encontrar os peixes e as aves
nessa figura. Achou difícil? Aqui vai
uma dica: os peixes são brancos
e as aves são azuis.

Parece que as linhas verticais estão
tortas, não é? As linhas ao fundo da
figura causam essa impressão. Confira
com a régua e veja que elas estão retas.

espalhafatos

Mantenha os olhos fixos
no ponto central da figura.
Mexa a cabeça para frente
e para trás. O movimento
faz parecer que a figura
está girando.

de visão

1

ilusão

3

truques

O que você vê ao
olhar para esse
conjunto de círculos:
um túnel ou um
cone? Preste atenção
e vai descobrir que é
possível ver as duas
coisas, dependendo
da maneira como
você olha.

imagens em
movimento
Às vezes, duas
figuras sobrepostas
ou colocadas de uma
certa maneira parecem
estar em movimento.
Isso porque a visão
humana registra
12 imagens por
segundo como figuras
separadas. Se mais
imagens aparecem
nesse tempo, achamos
que elas estão em
movimento. É assim
que funciona o cinema.

CURIOSIDADES
Texto: Maria Carolina Christianini

Por que o elefante não pega fogo?

Porque ele já é cinza.

PARA ONDE VAI TODO
O LIXO DO MUNDO?

O maluco um dia arrumou um
emprego. Um amigo o encontrou
e perguntou o que ele fazia:

Para vários lugares. Em geral,
restos de alimentos e embalagens
vão para aterros, terrenos
preparados para receber o lixo
que se acumula em camadas.
Em cidades sem aterros, o lixo
vai para terrenos vazios ou fica
nas ruas. Já o esgoto segue para os rios e mares. Em muitos casos, ele
recebe tratamento, mas, se isso não acontece, polui o ambiente. E há
uma parte do lixo, que é reciclada. Infelizmente, no Brasil, só 2% do lixo
doméstico segue esse destino.

– Sou agente secreto!
– Ah é? E o que exatamente você faz?
– Sei lá... É tudo tão secreto que
eu ainda não descobri.
Como se faz omelete de chocolate?

Com ovos de Páscoa!
Qual é o e-mail do ladrão?

ladrao@tudo.com.rapidez
Qual a diferença entre
a padaria e a lagoa?

por que ficamos tontos
quando rodamos?

Na padaria há sapão e na lagoa
há sapinhos.
ilustrações: Marcelo Cavalcante
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PIADAS

A sensação vem dos ouvidos, responsáveis
também pelo equilíbrio do corpo. Em seus
canais passa uma substância chamada
endolinfa. Quando giramos, a endolinfa
acompanha o movimento, mas, quando
paramos, ela não para de se mover imediatamente. Isso dá impressão de que
ainda estamos rodando. Mas logo a endolinfa volta ao normal e a tontura passa.

Por que os gatos
ronronam?

Desde bebês, eles emitem esse
som quando mamam para avisar
à mãe que estão gostando.
Quando crescem, eles ronronam
se estão contentes. Porém, foram
observados gatos ronronando
em momentos de preocupação
ou medo. Alguns pesquisadores
acreditam que o barulho vem da
vibração de certas veias, outros
supõem que o som é resultado
da passagem de ar pela garganta
do animal.

de letrinhas
veja se você conhece algumas palavras
curiosas da língua portuguesa.
texto: Maria carolina cristianini

1. N
 a noite de Ano-Novo,
provavelmente você já viu
uma girândola, que é:
a. Uma roda-gigante.
b. Uma ave noturna que
parece uma pomba.
c. Um conjunto de fogos
de artifício.

2. Seu amigo não foi
convidado para uma festa
e achou isso um ultraje.
Ele quer dizer que:
a. Não se importou, pois
não queria ir mesmo.
b. Considerou uma ofensa.
c. Não tinha roupa para ir.

5. Se o comentarista de um
jogo de futebol diz que o
goleiro titubeou num lance,
quer dizer que ele:
a. Vacilou.
b. Acertou.
c. Treinou.
6. Quem pede uma
porciúncula de batatas
fritas quer:
a. Uma porção pequena,
pois está com pouca
fome.
b. Uma porção gigante de
batata.
c. Uma poção mágica de
batatas fritas.

9. O que quer dizer
verdolengo?
a. Várias verrugas juntas.
b. O mesmo que vendedor
de verdura.
c. Esverdeado.
10. Se alguém viu uma
correição, encontrou:
a. A professora mais brava
da escola.
b. Uma fila de formigas.
c. Um enxame de abelhas.
11. Q
 uando se diz que o
Universo é imensurável,
é porque ele:

12. Q
 ual animal chilreia?
a. A cobra.
b. O passarinho.
c. O sapo.
13. Quem tira uma nota
baixa fica um pouco
soturno, ou seja, fica:
a. Tristonho.
b. Noturno.
c. Arrependido.
14. Se o seu pai fica bravo
porque achou uma
nódoa na camiseta
dele, ele encontrou:
a. Um furo.
b. Uma mancha.
c. A camiseta
toda amassada.

teste

 ão pode ser medido.
N
É cheio de mistérios.
Não afunda.

e aí?

de 0 a 5 acertos
Parece que você se confundiu
com as palavras. Fique mais
ligado nas aulas e procure ler
mais gibis, livros, revistas e
jornais. Assim, logo estará
pronto para repetir o teste.
de 6 a 10 acertos
Você conhece as palavras,
mas, às vezes, se atrapalha
com as que são menos usadas.
Que tal consultar mais o
dicionário e ler mais? Peça
dicas de leitura a seus pais,
professores e colegas.
de 7 a 14 acertos
Parabéns! Você deve gostar
bastante de ler e pesquisar,
afinal conhece muitas
palavras diferentes. Não
se esqueça de que sempre
há coisas novas para
aprender, então continue
se divertindo com livros,
revistas e gibis.

Respostas:

espalhafatos

8. Quando alguém fica
rubicundo, está:
a. Vermelho.
b. Corcunda.
c. Mal-humorado.

a.
b.
c.

ilustrações: jean Claude

sopa

4. O que quer dizer xeroxar?
a. Imitar outra pessoa.
b. É o mesmo que tirar
cópia.
c. Arrumar uma grande
confusão.

7. Quando alguém dá
uma risota, está:
a. Oferecendo um risoto
para a família.
b. Distribuindo balas.
c. Dando uma risadinha.

1c; 2b; 3c; 4b; 5a; 6a; 7c; 8a;
9c; 10b; 11a; 12b; 13a e 14b.

3. Quem pede um ósculo quer:
a. Óculos de uma lente só.
b. Um binóculo.
c. Um beijo.
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OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • agosto 2012

DICAS DOS LEITORES *
P
 ior atleta (Thalia Kalkipsakis)
Uma pré-adolescente que gosta de ginástica enfrenta
um pequeno problema com o treinador, mas ela logo
arruma um jeito de se sair bem. É muito divertido.
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Karina Cristina Alves, 13 anos. Lê três livros por mês

2
 5 anos do Menino Maluquinho (Ziraldo)
Gosto muito de quadrinhos, principalmente dos
desenhos, porque eu copio, adoro desenhar.

4

Adson Tavares O. Souza, 12 anos. Lê cinco livros por mês.

F allen – Vol. 2: Tormenta (Lauren Kate)
É um romance que fala sobre anjos caídos.
Gosto da série, muito boa.

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.

Amanda Silva M. De Souza, 13 anos. Lê três livros por mês.

T equila Vermelha (Rick Riordan)
Detetive, professor de tai-chi, tem o pai assassinado.
Para esquecer, ele decide ir embora. Mostra as
lembranças do detetive Navarre em busca dos motivos
da morte do pai e do sumiço da namorada.

5

Clara de Souza, 13 anos. Lê quatro livros por mês.
*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP); Designer: Luciana Fernandes.
Colaboradores: Michele Iacocca (quadrinhos), Denise Trolezi (texto) e Beatriz
Cerqueira (arte). Conteúdo: Editora Abril (revistas Recreio e Mundo Estranho).
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	Fallen, vol.3: Paixão
6
	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. 2: A força do amor
	Quatro semanas se passaram
desde o acidente em que Ivy
Lyons perdeu Tristan, o grande
amor de sua vida, e deixou de
acreditar nos anjos.

7

	beijada por um anjo,
vol. 3: Almas gêmeas
	Ivy está de volta às aulas e,
como já era de se esperar, todos
estão de olho na garota que
estava com Tristan na noite
em que ele morreu.

	Os heróis do Olimpo,
8
vol. 1: O herói perdido
	Depois da reconstrução do
refúgio Meio-Sangue, a próxima
geração de semideuses terá
que enfrentar uma nova e
aterrorizante profecia.

	Percy Jackson e os
	Olimpianos, vol. 4:
	A batalha do labirinto
	Cronos, o perverso titã que foi
destronado e feito em pedaços
pelos doze deuses olimpianos,
prepara um retorno triunfal.

	Fallen, vol. 2:
	Tormenta
	Enquanto Daniel caça anjos
que querem matar Luce, ela
começa a aprender a utilizar
as sombras como janelas
para suas vidas passadas.

	Crescendo
	A vida de Nora Grey ainda
está longe de ser perfeita.
Sofrer uma tentativa de
assassinato não foi a melhor
das experiências, mas ganhou
um anjo da guarda.

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.

9
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	Diário de um banana,
vol. 4 : Dias de cão
	Greg, um ‘caseiro’ assumido,
está vivendo sua derradeira
fantasia de verão - nada de
responsabilidades e regras.
Quer jogar videogame.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

corinthians » Mosqueteiro

17

PALMEIRAS » Porco

18

SANTOS » Peixe

GRÊMIO » Mosqueteiro

CORITIBA » Vovô

2

1

bahia » Super-Homem
náutico » Timbu
ceará » Vovô

19

12

9
11

14

23

18

15

22

24

17

25
26

américa (rj) » Diabo

19

portuguesa » Leão
goiás » Periquito

20

26

21

américa (mg) » Coelho
santa cruz » Cobra Coral

7

21

16

13

são paulo » São Paulo

sport » Leão

6

5

8

10

ponte preta » Macaca

4

3

20

22

24
23

25

31

28

27
28
29

27

29

30

30

32

31
32

vitória » Leão

Paysandu » Bicho-papão
guarani » Bugre

fluminense » Cartola

juventude » Periquito
internacional » Saci
cruzeiro » Raposa

paraná » Gralha Azul

vasco » Comerciante Português
remo » Leão

flamengo » Urubu
fortaleza » Leão

atlético (mg) » Galo

atlético (pr) » Furacão

Atlético (go) » Dragão
botafogo » Biriba

ilustração: Aluísio Cervelle Santos

1
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quais são os

Dia D

Texto: Pedro Proença

4 de outubro

Dia do Barman
Quem é o melhor barman do
mundo? O último vencedor do
maior torneio da categoria, o World
Competition of Flairtending, foi o
eslovaco Vladimir Banak, com um
drinque que leva vodca, creme de
cassis e xarope de baunilha.

qual foi o show
mais longo DE
todos os tempos?

12 de outubro

O da banda alemã Samuel Harfst,
que durou 24 horas.

Dinamarca.

que
bandido
foi preso
mais
vezes no
mundo?
A americana
Ella Orko,
com 61 prisões.

ilustrações: Jonatan Sarmento

QUAL É A
monarquia
mais antiga
DO MUNDO?

Dia do Mar
Qual o menor mar do
planeta? É o mar de Mármara,
que liga o mar Egeu e o mar
Negro. Sua área mede apenas
11.350 km², menos que
o estado de Sergipe.

31 de outubro

Dia das Bruxas
Quantas pessoas citam
a wicca (uma forma
moderna de bruxaria)
como sua religião oficial?
Cerca de 800 mil.

ilustrações: Marcel Natale
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curto e grosso

Texto: Marina Motomura

alta fidelidade
o pior
motorista
do mundo

Ilustrações: Rômulo pacheco

Imagine que beleza: viver em hotéis, sem ter de se preocupar
com arrumação do quarto nem fazer compras para a despensa…
Parece muito bom para ser verdade. E é. Em 2009, o americano
Jim Kennedy perdeu o emprego e seu imóvel em uma hipoteca.
Desde então, vive – literalmente – em hotéis. Quando ainda
tinha trabalho, Kennedy viajava muito e participava de vários
programas de fidelidade e de milhagem em que acumulava
pontos para viajar ou se hospedar. E agora são esses pontinhos
que garantem um – ou melhor, vários – tetos para o
desempregado. Um exemplo: em março, o cara se hospedou
no Holiday Inn Express em San Clemente, usando milhas da
United Airlines e pagando, do bolso, 100 dólares. Assim, a diária
no hotel saiu pela barganha de 25 dólares – e o hóspede
muquirana ainda economiza uma grana com refeições,
comendo tudo a que tem direito no café da manhã grátis.

inacreditável

ninguém acredita
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CACHORRO BEM ENSINADO
Você já ensinou seu cachorro a sentar? E a fingir de morto?
E a ir para o hospital sozinho quando estiver doente? Nos Estados
Unidos, um totó chegou ao pronto-socorro com sangue no focinho
e nas patas – e sozinho! O hospital, que só atende humanos,
chamou o centro de controle de zoonoses, que tomou conta
do bichinho até o dono ir finalmente buscá-lo. Bom garoto!

O britânico Thoams Feely é o exemplo da persistência –
ou seria da teimosia? Como motorista, Feely cometeu 110
infrações e teve a carteira de motorista cassada nada menos
que 59 vezes durante os últimos 28 anos! Ele alega que,
como é DJ e precisa do carro para trabalhar, não tem como
ficar longe do volante. Como ele simplesmente ignora as
cassações e continua a dirigir, se deu mal: foi parado em
uma blitz e o policial viu que ele não tinha licença para
dirigir. Resultado: teve que passar cinco meses na cadeia!
Errar uma vez é humano. Mas errar 59 vezes…

espalhafatos
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