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

Espalhafatos no Interior
Jardinópolis
“O Espalhafatos é emprestado aos usuários e depois
trabalhado em salas de aula pelos professores.”
Maria Helena – Biblioteca da EMEF Professora Labibe Saud Reis.
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Itaju
“Muito obrigada por este jornal, pois o mesmo colaborou
com a repercussão e/ou atenção à nossa bilblioteca.”

4

Luzia Passamani – BPM José Pedroso.

Santo Antônio do Pinhal
“Enviei o Espalhafatos para uma professora, que passou
aos alunos para que os mesmos fizessem um pequeno
relato sobre o jornal. Eis alguns: “Eu gostei muito, a parte
que mais gostei é ‘O caracol nasce com uma concha,
que se forma quando ele ainda está dentro do ovo’”
(Maria). “Eu adorei o jornalzinho, porque ele tem piadas,
curiosidades, quadrinhos e informações para o público
infantil e juvenil. Eu parabenizo a editora pela ótima ideia”
(Gabrielly Barbosa). A professora que passou o jornal
para os alunos é Marta Lima.”
Silvia H. de Oliveira Carvalho – BPM Monteiro Lobato.
Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!

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.
Tem ainda muitas outras
aventuras superdivertidas.
2

Contos escolhidos
	As mais belas histórias
foram selecionadas para
o livro, onde as crianças
poderão se encantar com
um mundo cheio de fantasia
e diversão.
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	Aprendo com
meus amigos
	Uma garotinha conta tudo
o que aprendeu com seus
amigos. O cachorro ensinou
a pular, o macaco a se
pendurar, o cavalo a correr...

	Guia de campo
8
	Fadas, duendes e gnomos
podem estar do seu lado. Um
guia para aprender a lidar com
os seres fantásticos; informações
sobre aparência e hábitos
dessas perigosas criaturas.

	A auréola
	Outro best-seller de Maurício
de Souza. Para os pequenos
leitores, o texto ágil ajuda a
compreensão das histórias,
divertindo e incentivando
o hábito da leitura.

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.

	Agapinho
	O padre Marcelo Rossi faz
uma adaptação do conteúdo
de seu livro Ágape, para tratar
de assuntos como verdade,
justiça, perdão, bondade,
solidariedade e confiança.

Carros 2: corrida
dos campeões
	Relâmpago McQueen irá
enfrentar os maiores campeões
das pistas automobilísticas. Só
que para conquistar o título de
carro mais rápido do mundo...

	A nova garota
	Quando Isabelle começa
a mostrar como é malvada,
Zoe precisa escolher entre
ser má também ou não
se rebaixar e ser uma
boa amiga.
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	As coisas que eu amo
na hora de brincar
	A bem-sucedida coleção
“As coisas que eu amo” celebra
situações cotidianas, que são
base das experiências da
nossa infância.

na rede
espalhafatos

conectado!
Fique por dentro do mundo dos
blogs e saiba como se proteger
de perigos virtuais.
Texto: Maria Carolina Cristianini

Sites grátis para criar blogs:

www.blogger.com | blig.ig.com.br | www.blog.terra.com.br |
www.criarumblog.com | www.blog.uol.com.br
http://my1blog.com

dicas espertas

Para se divertir tranquilo na internet, é preciso tomar alguns cuidados. Confira:

ilustração: rogério Doki

O que é uma página da internet feita por pessoas comuns,
com textos, imagens e desenhos? Um blog! Você já deve ter
visitado algum blog, mas já pensou em criar o seu? Primeiro
visite sites que oferecem a opção para esse tipo de serviço
e escolha o que você achar mais legal. Muitos são gratuitos
com ferramentas fáceis de usar. Depois, escolha o tema do
seu blog. Você pode comentar vários assuntos. Pode ser um
desenho animado, jogos, seu curso de inglês ou qualquer
coisa de que você goste. Com isso na cabeça, dê um título
interessante para a página e comece a escrever e a colocar
fotos e desenhos. Para a brincadeira não perder a graça e a
turma se interessar em acessar e comentar sempre seu blog,
é importante atualizar as informações.

de criar
1 Antes
seu blog, fale

com seus pais e
leiam juntos o
regulamento da
página na hora de
fazer o cadastro.

2 Não dê o endereço

do blog para pessoas
que você não
conhece. Isso também
vale para a senha de
acesso, que deve ficar
bem guardada.

3 Não divulgue

4 Não inclua

informações
pessoais, como seu
telefone e endereço,
nem o nome e o
endereço de sua
escola ou clube.

nomes e fotos
de outras pessoas
sem autorização.

CURIOSIDADES
Texto: Maria Carolina Christianini

Qual é o Conde que cuida muito
bem do cabelo?

Por que os pés dos homens crescem
mais do que os das mulheres?

O condicionador.

Como o esqueleto e a massa muscular do corpo
masculino são maiores, ele precisa de pés maiores para
sustentá-los. A diferença pode ter começado na PréHistória, pois os homens percorriam grandes distâncias
para caçar e podem ter desenvolvido um corpo maior
e mais forte para suportar o desgaste físico.

Sabe por que a galinha bateu
a testa na parede?

Porque ela queria ficar com
um galo na cabeça.
Um homem ao se sentar, sem querer
sentou em cima de um cachorro
dálmata. Qual o nome do filme ?

Como a cola é feita?

Sento em um dálmata
(Cento e um dálmatas).
Qual é o animal que pula mais
alto que o prédio?

Todos, pois prédio não pula!
Qual é a cidade que quer ser amada?

Miami (me ame).
ilustrações: Marcelo Cavalcante
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humor

PIADAS

A cola comum é feita de
água e substâncias químicas
formadas por moléculas
chamadas de polímeros.
Essas moléculas penetram
em minúsculos furos da
superfície do papel e,
quando a água evapora, elas
enroscam umas nas outras,
formando um emaranhado
difícil de separar. Já as
supercolas são feitas com
substâncias que formam
grupos de moléculas ainda
mais resistentes.

A fênix, ave que nasce das cinzas, existe?

	Não, apesar de aparecer em
lendas de vários povos. A história
desse ser fantástico deve ter surgido
no Egito antigo, de onde se espalhou.
Para os gregos, a fênix estava ligada
a Hermes, o mensageiro dos deuses.

uma ilha pode
afundar?

Ilhas são pedaços de
terra rodeados pela água
de oceanos, rios ou lagos.
Elas podem afundar
com a movimentação
das placas tectônicas
na região em que
estão, como em caso de
terremoto, por exemplo.
Ou pode desaparecer se
passar por um processo
de erosão, quando chuvas
e ventos desgastam o solo
até deixá-lo tão baixo
que a água ao seu redor
consegue cobri-lo.

1. Se o professor vai sair da
classe cheio de cadernos
para corrigir, você:
Fica com medo de ter
errado muitos exercícios.
Abre a porta para ele e se
oferece para ajudá-lo.
2. Qual a sua reação se o
professor diz que um de
seus amigos vai faltar na
escola porque está doente?
Liga para saber dele
e se oferece para levar
seu caderno com
as lições.
Espera ele ligar para você.

10. Se chega um aluno novo
na classe, você:
Espera ele puxar
papo com você.
Convida o garoto
para brincar e mostra
a escola para ele.

Responda às perguntas
e descubra

3. Na hora de fazer um
trabalho em dupla na
classe, seu colega diz que
esqueceu a parte dele do
material. Você:
Pede ao professor
para mudar de par.
Pergunta ao professor
se vocês podem pegar
uma parte do material
emprestada com outra
dupla.
4. Quando pega ônibus cheio:
Deixa as pessoas idosas
se sentarem.
Corre e pega um lugar.

5. Se está atrasado para a aula
e tem um monte de gente
na porta da escola, você:
Pede licença.
Passa empurrando
todo mundo.
6. Se seus vizinhos se unem
para arrumar o canteiro da
sua rua, o que você faz?
Se oferece para recolher
as folhas secas e ajudar a
plantar novas flores.
Acha legal e fica olhando.
7. O
 que você faz se está
brincando com a turma

e sua tia chega com
uma caixa de bombons?
Esconde o chocolate
rapidinho.
Oferece os bombons
para a galera.
8. Depois de passar um
tempo na fila da cantina,
quando é atendido:
Você diz “por favor”
e “obrigado”.
Reclama da demora.
9. Se está cheio de lição
e um amigo telefona para
bater papo, o que você faz?

11. U
 m colega conta que o
trabalho de ciência dele
foi elogiado pelo
professor e você pensa:
Que legal! Vou pedir
dicas para ele depois.
Como ele é exibido!
12. Seus pais estão na
cozinha preparando
uma receita e acaba
o açúcar. Na hora você:
Finge que está dormindo
para não ter trabalho.
Se oferece para ir
comprar o açúcar.

teste

Explica que precisa
terminar a lição e
combina de ligar depois.
Diz que não pode
conversar e desliga.

Gentil?
Tudo
tranquilo,
professora!

e aí?
Se marcou mais
Talvez esteja na hora
de ser mais atencioso com
as pessoas que estão à sua
volta. Você tem dificuldade em
perceber quando os outros
estão passando por
dificuldades e, muitas vezes,
tem preguiça de ajudar. Se
gosta de que os outros sejam
gentis com você, que tal dar o
exemplo e começar a ser mais
cuidadoso também?

espalhafatos

Você é

Ih, eu to
ocupada!

Quem pode
comprar acucar
pra mim?

Se marcou mais
Parece que você se preocupa
com os outros e, sempre
que pode, se oferece para
ajudar quem precisa. Seus
amigos sabem que podem
contar com você e, com seu
exemplo, muitos deles podem
até aprender a ser mais gentis.
Continue praticando!

ilustrações: cris eich

Ta
tudo bem
ai?
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OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • setembro 2012

Espalhafatos no Interior
Sorocaba
“Aproveito para agradecer em nome da Biblioteca
Municipal o envio da publicação e parabenizá-los pela
iniciativa. Quanto à aceitação, as pessoas ainda estranham
um pouco por ser gratuito, mas tenho orientado os
auxiliares para divulgar e entregar na mão do consulente,
principalmente para crianças e adolescentes.”
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Flávia S. Tamborra – BPM Jorge Guilherme Senger.

4

Tabatinga
“O jornal Espalhafatos já faz parte da leitura dos usuários
da Biblioteca desta cidade. É uma alegria quando chega.”

Viagens na
minha terra
Mistérios, amores e desilusões
se entrelaçam com narrativas
de santos, mártires e revoluções,
e contam um pouco da história
de Portugal.

Elzira M. T. Tambellini – BPM Prof. Hermínio F. Pezza.

Vargem Grande do Sul
“Os usuários da biblioteca estão adorando o informativo
e a equipe se baseia nos livros mais retirados para
atualizar nosso acervo. Muito obrigada! Grande abraço.”
Daiani B. de Andrade – BPM Victor Lima Barreto.

Ribeirão Pires
“Muito legal o jornalzinho Espalhafatos. Enalteço
as citações de outras bibliotecas do sistema.”
Sonia – BPM Olavo Bilac.
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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	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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O herói perdido
	Depois de salvar o Olimpo
do maligno titã Cronos, Percy
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 caça anjos
que querem matar Luce, ela
começa a aprender a utilizar
as sombras como janelas
para suas vidas passadas.
	As crônicas de gelo
e fogo 1: A guerra
dos tronos
	Lordes e damas, soldados
e mercenários, assassinos
e bastardos, em tempos
de presságios malignos.
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Um amor para recordar
	Quando tinha 17 anos, a vida
de Landon Carter mudou
para sempre. Isso foi há 40
anos, quando arrumou uma
companhia para o baile de
formatura.

O mar de monstros
	Percy e seus amigos estão
em busca do velocino de
ouro, o único artefato
mágico capaz de proteger o
acampamento Meio-Sangue
da destruição.
	Silêncio
	Depois do choque inicial
de acordar em um cemitério
e descobrir que ficou
desaparecida por semanas,
Nora Grey precisa retomar
sua rotina.
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.

abaixo da média

tamanho médio

existem

E

xistem, sim, e o nanismo ocorre em qualquer espécie. A gente só não se dá conta
disso porque a maioria dos bichos anões
morre ao nascer – os que sobrevivem duram
poucos anos. A causa mais comum do nanismo
é a acondroplasia, condição causada por mutação genética e que inibe o crescimento da cartilagem no fim dos ossos, barrando o crescimento
do bicho. Outro problema é quando a hipófise,
glândula do cérebro, deixa de produzir hormônio de crescimento. Há também o caso de falsos
anões, em que os pequeninos formam uma espécie diferente, embora sejam chamados de elefante-pigmeu, hipopótamo-anão, e por aí vai...

		
País
		
Tamanho
		Tamanho médio da espécie
		
Curiosidade

espalhafatos

• Texto: DIOGO FERREIRA GOMES

LEGENDAS:

HAMSTER

Inglaterra
2 cm de comprimento
10 cm
Do tamanho de uma
moeda, parou de crescer
na 3ª semana de vida

gato

Estados Unidos
15 cm de comprimento
50 cm
O menor bichano
do mundo cabe dentro
de um copo de 200 ml

cachorro

vaca

Estados Unidos
Inglaterra
7,1 cm de comprimento
50 cm de altura
20 cm
1,25 m
Da raça yorkshire,
Pesando 20 kg,
é o menor cachorro do
não ultrapassava a
mundo pelo Guinness
cintura de uma criança

CAVALO

Estados Unidos
45 cm de altura
1,5 m
Rende uma graninha
ao dono participando
de feiras de brinquedos

ilustração: david calil

anões?

fonte: FONTES MICHAEL D. MACNEIL, GENETICISTA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DOS EUA; ANNE SANTOS DO AMARAL,
PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, RS

animais

tamanho do anão

futebol

seu tim e

Em 19 Copas do Mundo, a seleção convocou 319 atletas de clubes brasileiros
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GOLEIROS
DEFENSORES*
MEIAS
ATACANTES
GOLS
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na copa

do mundo

Que clube cedeu mais jogadores para
a seleção brasileira em Copas?
texto: pedro proença

O

Botafogo cedeu 46 jogadores para o Brasil em Copas. Entre os clubes mais representados em mundiais, estão os
cariocas e os paulistas. Desde 1930, a seleção chamou 158
jogadores que atuavam no Rio de Janeiro e 124 atletas de times
de São Paulo. Os demais convocados vieram de clubes mineiros,
gaúchos e paranaenses. Veja ao lado os times mais importantes na
formação da seleção mais vitoriosa do futebol mundial – lembrando que foi contabilizado o número de convocações, ou seja, Pelé,
que foi para quatro mundiais, é contado quatro vezes como atleta
cedido pelo Santos.

Outros clubes com jogadores cedidos para a seleção brasileira em Copas: Portuguesa de Desportos (6 convocados); Ponte Preta (5 convocados); Bangu e São Cristóvão (4 convocados); América-RJ (3 convocados);
Americano, Atlético-PR, Bonsucesso, Canto do Rio, Guarani, Portuguesa Santista e Ypiranga (1 convocado).

Texto: marina motomura

Ilustrações: Rômulo pacheco

lei do ventre livre
“Coma tudo que puder”, anunciam os cartazes de restaurantes
em todo o Brasil. O vendedor Carlos Antonio viu a oferta em um
estabelecimento da cidade de Patos, na Paraíba, e não pensou
duas vezes: entrou em uma churrascaria rodízio e ficou lá por
sete dias comendo sem parar – ele só fazia uma pausa para
dormir, dentro do restaurante mesmo! Já no primeiro dia, Carlos
se recusou a ir embora na hora do fechamento da churrascaria
– o gerente, temendo um processo judicial, deslocou até um
funcionário para ficar lá durante a noite enquanto o guloso
dormia. Depois de uma semana de comilança, ele foi retirado
à força pelos seguranças. O vendedor, revoltado com a expulsão,
chamou a polícia e registrou queixa na delegacia. Defensor
da máxima “o cliente tem sempre razão”, Carlos alegou que a
churrascaria não informava que os clientes não podiam dormir
lá nem que tinham que sair no horário de fechamento.

o silêncio
dos inocentes

Liam Hainsworth, um garoto de
4 anos de idade, de West Yorkshire, na Inglaterra,
nunca tinha falado uma palavra sequer – até
ganhar um cachorrinho, Millie. Com a chegada do
pet, Liam finalmente falou – ele soltou as palavras
“cachorro” e “mamãe”. Mas ladrões roubaram
Millie e Liam voltou à mudez. Que mundo cão!

contando
ovelhas
Uma mulher nos Estados Unidos tirou um cochilo daqueles
durante um voo da United Airlines. Mas o soninho durou mais
do que o esperado, e Ginger McGuire acordou sozinha, trancada
dentro do avião! Ela diz que ninguém da companhia aérea
tentou acordá-la e está processando a empresa por descaso.

inacreditável

ninguém acredita

Os japoneses não vão nem ao banheiro sem telefone
celular. Ainda bem. O DJ Kacho estava em uma loja e
precisou fazer o número 2. Mas não tinha papel higiênico!
Kacho twittou: “Pedido urgente: papel higiênico no banheiro
masculino do 3º andar da loja Yodobashi, em Akihabara”.
Deu certo: em 20 minutos veio o “resgate”!

espalhafatos

contando

@ papel higiênico
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