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 CoCoriCó, reCeitas  
 da fazenda  
  O chef Júlio e seus amigos  

estão prontos para fazer da 
cozinha um verdadeiro  
Cocoricó: pratos típicos, 
saudáveis e diversificados.

 Meu avô japonês  
  Isabel aprende com seu  

avô como foi a adaptação  
dos imigrantes em terras  
brasileiras, os rituais  
e celebrações típicos  
do Japão.

top 10

Turma da mônica 
e os coleTivos
Escrito em versos, o livro 
apresenta os substantivos 
coletivos. Explica o que é um 
arquipélago, uma constelação 
e uma matilha, entre outros.
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  o pequeno prínCipe  
 e o pássaro de fogo  
  Conseguirão o Pequeno  

Príncipe e a Raposa convencer  
os dois irmãos gêmeos a deixar  
o pássaro designar quem será  
o herdeiro do trono?

 Caddy para seMpre  
  Este é o quarto livro da  

série Retratos de Família,  
sobre os excêntricos Casson. 
Caddy era a única filha que  
não havia ganhado um  
livro só seu.

 saCo de Mentiras,  
 paixão de verdade  
  Um bicho de estimação 

inusitado e uma princesa 
trovadora dão um tempero 
especial a essa história inspirada 
no conto O couro do piolho.

 uMa Meia azul  
  Teo Leo anda com somente 

uma meia azul e vai todos  
os dias para a escola  
pulando num pé só.  
Um dia descobre que...  
pode voar!

 Bruxa onilda é uMa  
 Boa CoMpanheira   
  Bruxa Onilda encontra um  

bebê fantasma pendurado 
em seu varal e fica encantada. 
Torna-se uma verdadeira  
mãe para o fantasminha.

  ah, se a gente não  
 preCisasse dorMir!  
  Um livro repleto de ironia, 

inventividade e energia, que 
estimula a percepção visual 
e lida com a arte moderna de 
uma maneira contemporânea.

3 7

4

5 9

62 10

esCreva para o jornal, Critique, opine, 
soliCite, dê sugestões. o jornal é seu!  
espalhafatos@spleituras.org 
a BiBlioteCa é sua! 
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 toBias e o grande  
 livro dos fantasMas  
  O fantasminha Tobias decidiu 

assustar uma garotinha 
esperta. O que ele não 
esperava era que o feitiço 
poderia virar contra o feiticeiro.
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os liVRos infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA PARquE vILLA-LOBOS • fEvEREIRO DE 2015dicas dos leitoRes*  
    Quantas músicas tem a Música? [Teca  
de Andrade de Brito e Sílvia Amstalden (ilustradora)] 
adorei. Tem até CD com músicas. a gente descobre 
brincando que o corpo e todas as coisas fazem um  
som que pode virar música. Nunca pensei nisso.  
É divertido pra caramba. 
Maria Clara Gaspar, 9 anos. Lê 5 livros por mês.

  Pode me beijar se quiser [Ivan Ângelo  
e Ricardo Azevedo (ilustrador)] 
É a história do Miguel desde pequenininho, quando  
ele aprontava só confusões em casa e com os amigos,  
até quando vai ficando maior, começa a trabalhar  
e também a namorar. 
Gabriel Campos, 11 anos. Lê 3 livros por mês.

    Telefone sem fio [Ilan Brenman  
e Renato Moriconi (ilustração)] 
Esse livro nem tem texto. Sabe a brincadeira do  
telefone sem fio? Então. É um cochichando no ouvido  
do outro. o mais legal são as caras das pessoas.

Miguel de Moraes, 9 anos. Lê 6 livros por mês.

* Leitores da Biblioteca parque Villa-Lobos.



Confira diCas espertas para soluCionar algumas 
enCrenCas que podem aConteCer na esCola
texto:  Maria Carolina Cristianini
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seM MiCo!  
Cedo ou tarde, chega a hora 
de apresentar um trabalho 
para a classe. Todo mundo 
fica ansioso, mas falar na 
frente dos colegas não é 
um bicho-de-sete-cabeças! 
Para se sair bem, estude o 
assunto com antecedência. 
Na sua vez, respire e tente 
falar devagar. Se alguém 
perguntar algo que você não 
sabe responder, diga que vai 
pesquisar a resposta e traga 
para a próxima aula. Ninguém 
é obrigado a saber de tudo.

voCê CoNseGue!
Todo mundo fica feliz 
quando passa de ano, mas, 
na volta às aulas, isso pode 
significar grandes mudanças. 
Pode ser que você tenha 
mais professores e mais 
matérias para estudar. Não 
se assuste, pois as mudanças 
são necessárias para que 
você aprenda mais. Afinal, se 
passou para essa série, está 
preparado para lidar com 
novos desafios. Se ficar com 
medo de não dar conta do 
recado, fale com seus pais.

fAÇA suA pARte
Existem professores brincalhões, outros mais sérios 
e até os que parecem bravos. Você vai gostar mais 
de alguns do que de outros, mas isso não quer 
dizer que aqueles com quem não se dá tão bem 
peguem no seu pé. Para evitar problemas, faça um 
compromisso com você mesmo: preste atenção, 
fale menos na sala e obedeça às regras da escola. 
Assim, ninguém terá motivo de se zangar.

tudo Novo
Se você mudou de escola, pode ter um pouco de 
medo. Professores diferentes, nenhum amigo por 
perto... Mas tente não se preocupar demais e 
aproveitar a chance de conhecer gente legal.  
Procure ser simpático se puxarem papo com  
você e se interesse em conhecer as pessoas.  
Participe de jogos com a turma, mesmo se não  
for sua brincadeira preferida, e tente decorar  
o nome dos novos colegas, para se enturmar logo.

Adeus, estResse!
Volte no tempo e pense no ano passado. Você esteve encrencado 
com lições e trabalhos de última hora? Se esses problemas 
atrapalharam seu dia a dia, tente ser mais organizado. Use bem 

sua agenda e anote tudo o que os professores pedirem e, em 
casa, não deixe as tarefas se acumularem. Se você se planejar, 
vai sobrar tempo para brincar, sem se complicar depois.

quAse iGuAl
Este ano, talvez você troque de turma e 
de professores. No começo, vai parecer 
estranho, mas você logo vai se enturmar 
com o pessoal – e ainda pode encontrar 
seus outros amigos no recreio. Apresente-
os aos amigos da nova classe e forme um 
grupo maior e ainda mais legal!

pARA o ANo letivo
ResoluÇões
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o que o TeTo disse para o lusTre?
– Você é a luz da minha vida!

o que um vírus falou para o ouTro?
– Fique longe! Estou com gripe!

por que o zoológico Tem dois “o”?
Se um fugir, tem outro de reserva.

o que a xícara falou para a colher?
– Mexa-se, mexa-se!

o que a minnie foi fazer na Tv?
Uma MINNIEssérie.

o que o japonês fala quando vê 
alguém se machucar numa luTa de 
arTes marciais?
– Ai ki dô!

o que o fósforo falou para o pavio?
– Por sua causa perdi a cabeça!

piAdAs CuRiosidAdes
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poR que, Ao viAjAR  
pARA AlGuNs pAíses,  
é pReCiso toMAR vACiNA 
CoNtRA febRe AMARelA?
precisamos tomar vacina contra 
febre amarela quando viajamos para 
certos países ou mesmo para 
algumas regiões do Brasil onde a 
doença ocorre com frequência, 
para prevenir o contágio. ela é 
causada por um vírus que costuma 
se alojar no organismo de macacos. 
se um mosquito picar um macaco 
infectado e depois uma pessoa 
que não foi vacinada, ela pode 
ficar doente.  

existeM tRevos  
de quAtRo folhAs?
sim, mas são raros. por isso se diz que 
encontrar um deles dá sorte. na verdade, 
trevos têm uma única folha que, em  
geral, é dividida em três partes. quando 
ocorre algum defeito na divisão, forma-se 
uma parte a mais, originando o que 
chamamos de trevo de quatro folhas. 
existe uma outra planta muito parecida 
com o trevo e quem a folha dividida em 
quatro partes. então, se você encontrar 
um canteiro inteiro dessas plantinhas  
de quatro folhas desconfie: não devem 
ser os tais trevos da sorte.

texto: theresa venturoli

o uRso-CiNzeNto e o 
uRso-pARdo são o MesMo 
ANiMAl?
o urso-pardo tem o nome científico 
de Ursos Arctos e é uma das nove 
espécies de urso que existem.  há 
subespécies de Ursos Arctos na 
américa do norte , europa e ásia. o 
urso-cinzento é uma dessas variedades 
que vive nas Montanhas rochosas, 
nos estados unidos. no inverno, parte 
dos pelos dele fica coberta de gelo e 
ele parece grisalho – daí o nome urso 
-cinzento –, mas seu pelo pode ser 
marrom, preto ou caramelo.
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e aí?
se marcou mais  
Você se controla  
para não dar chiliques. 
Isso é legal, mas  
cuidado para não 
segurar demais o que 
está sentindo. De vez 
em quando, colocar os 
sentimentos para fora  
e dar um grito ajuda  
a aliviar o estresse. 

se marcou mais   
Às vezes você perde  
o controle. Tudo bem! 
Afinal, qualquer um  
tem momentos ruins. 
Só fique esperto para 
não exagerar e pagar 
mico toda hora na 
frente da turma.

se marcou mais   
Parece que você dá 
chilique por qualquer 
coisa. Não tenha 
vergonha de chorar ou 
gritar, mas pense um 
pouco se realmente 
vale a pena fazer 
escândalo naquele 
momento. O motivo  
é mesmo importante?
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desCuBra se voCê  é do tipo que faz 
esCândalo por qualquer Coisa

texto:  maria Carolina Christianini

voCê dá 

Chilique?

1. Se alguém fura a fila da 
lanchonete na escola, você:

   Vai até o colega e pede 
que ele respeite a fila.

   Fala alto sobre a falta de 
educação das pessoas.

   Começa a gritar. 

5. Um colega devolve seu 
livro amassado. O que você faz?

   Não fala com ele por dias.
   Deixa pra lá.
   reclama e pede para  

ele ter mais cuidado.

6. O que você faz se a sua 
camiseta mais legal some  
da gaveta?

   atormenta a família. 
    procura pela casa.
   Grita com todo mundo.

7. Quando o trabalho em 
grupo com os amigos vira 
bagunça, você:

   Entra na zoeira.
   Dá uma de louco  

e briga com a turma.
   Fica preocupado com  

as notas e se chateia. 

8. Se seu pedido vem errado 
na lanchonete, você: 

   Come mesmo assim.
   Tenta explicar o erro e 

trocar o lanche.
   Vai até o balcão e briga 

com todo mundo. 

9. Como você reage quando 
seu time da escola perde um 
campeonato esportivo?

   Cai no choro no meio  
da quadra.

   Fica muito bravo. 
   acha que na próxima  

vez vai ser melhor.

10. Qual é a sua reação quando 
você demora a ser escolhido 
para um dos times da escola?

   Finge que não liga.
   Sai da quadra.
   Fala várias vezes: “Eu, eu!!!”.

11. Em um restaurante, você 
quer batata frita, mas o garçom 
diz que não tem. Você:

   Fica chateado,  
mas se conforma.

   pede outra coisa.
   Diz que vai embora. 

2. Seu irmão muda de canal 
na hora do melhor desenho 
da TV. E agora?

   Você nem liga.
   Você pede várias vezes 

para ele voltar ao canal 
do desenho. 

   Você berra, diz que é um 
injustiçado. 

3. Qual a sua reação ao 
ver seu ator preferido no 
shopping?

   Sai gritando na direção 
dele para tirar fotos. 

   pede um autógrafo.
   Fica tão emocionado  

que não faz nada. 

4. No meio de uma festa,  
um primo derruba 
refrigerante na sua roupa. 
Resultado:

   Você dá uma bronca  
no desastrado. 

   Você briga com  
ele e todo mundo  
repara.

   Você não liga e só passa 
um pano na sujeira. 
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  Diário De um banana:  
 Casa Dos horrores  
  Greg é suspeito de vandalismo 

e se torna um suposto foragido 
da polícia. Seu lar doce lar se 
transforma em uma verdadeira 
casa dos horrores.

 a faCa sutil  
  Will tem apenas 12 anos  

e tudo começa quando,  
depois de matar um homem,  
ele parte para descobrir  
a verdade sobre o  
desaparecimento de seu pai.

 Como treinar  
 o seu Dragão  
  Soluço precisava 

desesperadamente capturar e 
treinar um dragão. Mas tudo o 
que conseguiu foi uma criaturinha 
pequena e banguela.

 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.

 apaixonaDa  
 por histórias  
  o livro traz 55 crônicas.  

a autora narra várias situações  
que viveu em sua vida, e que 
inspiraram muitos de seus 
personagens.

 a prisão mal-  
 assombraDa  
  a história começa com a  

primeira noite do órfão Billy,  
de quinze anos, como guarda  
de uma sinistra prisão. Mas essa 
não é uma cadeia qualquer.

 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 o foram.

 365 Dias  
 extraorDinários  
  palavras de sabedoria pinçadas 

de fontes que vão desde músicas 
e obras da literatura até inscrições 
em tumbas egípcias e frases  
de biscoitos da sorte.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA PARquE vILLA-LOBOS • fEvEREIRO DE 2015

A últimA músicA
aos 17 anos, ronnie vê  
sua vida virar de cabeça  
para baixo quando seus  
pais se divorciam e seu pai 
decide se mudar para a praia.  
aí, ela conhece Will.

 as DelíCias  
 Da fofoCa  
  Serena é a garota que todos 

os caras desejam e que todas 
as garotas gostariam de ser. 
E é também o centro das 
fofocas do momento.  

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*
    Manual prático do ódio (Ferréz) 
É a vida de uma galera da periferia de São Paulo.  
Mostra o ponto de vista das pessoas pobres e o 
distanciamento social para com o restante da população 
mais abastada. Muito interessante. Esse autor só escreve 
coisas boas. Sou fã dele. 
Luciana Cunha Campos, 16 anos. Lê 4 livros por mês.

     A moreninha (Joaquim Manuel de Macedo) 
É a história de dois jovens que trocaram juras de amor 
quando eram crianças e se reencontram já adultos.  
Tudo se passa na Ilha de Paquetá, no século XIX.  
Mostra como era a burguesia daquela época, bem 
parecida com a de hoje. 
Ana Paula de Souza, 15 anos. Lê 5 livros por mês.

      O cheiro do ralo (Lourenço Mutarelli) 
Esse livro é muito engraçado. O personagem principal 
vive incomodado com o cheiro do ralo que vem dos fundos 
da loja que ele trabalha e é apaixonado pela bunda da 
garçonete da lanchonete onde almoça todos os dias. 
Francisco Gaspar, 14 anos. Lê 3 livros por mês.

* Leitores da Biblioteca Parque Villa-Lobos
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Madonna também já lançou muita tendência – das rendas rasgadas aos acessórios 
religiosos; das roupas sadomasô ao estilo cowgirl urbana. Mas o que importa na 
moda é o agora e, ultimamente, Madonna anda bem sem graça. Na música, porém, 
ela ainda é a referência máxima. até Lady Gaga já admitiu isso.

Ninguém bate Madonna na hora de transformar um show em um verdadeiro evento. 
Quem não se lembra do sutiã cônico da turnê Blonde ambition? ou da polêmica 
“crucificação” em Confessions? Falando de números, a turnê Sticky & Sweet rendeu 
408 milhões de dólares, tornando-se a segunda mais lucrativa de todos os tempos.

a cantora abusa de muita malhação, ioga e dieta para continuar com corpo 
de uma garotona. Não foi incluída no rol da FHM, mas foi a número 87 em 2009. 
Contudo, outra lista é mais reveladora: a de namorados. Ela já pegou o modelo 
Jesus Luz e os atores Sean penn e Warren Beatty, entre outros famosos.

ainda é cedo para saber se ela terá seguidores na música. Mas, na moda, seu 
impacto é inegável. Experts sacaram links entre coleções de grifes e o estilo da 

cantora, como o desprezo por calças e a opção por acessórios hiperelaborados. 
Uma enquete europeia revelou Gaga como a celebridade mais influente.

a intérprete de “poker Face” já teve duas turnês mundiais: Shows a curta Fame 
Ball Tour, em 2009, que rendeu 347 mil dólares; e a Monster Ball Tour, que já 

chegou aos 13 milhões de dólares e ainda está rolando. Gaga criou dois grandes 
espetáculos, com muitos efeitos especiais e, principalmente, roupas exóticas.

Neste quesito, a novata não tem chance. o rosto diferente e as roupas 
extravagantes lhe garantiram comparações com travestis e até boatos de que 

seria hermafrodita. Mesmo assim, ela entrou na lista da revista FHM de cem 
mulheres mais sexy. ainda não coleciona namorados famosos e bonitos.

influência

shows

beleza

TexTo: Marcel Nadale
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elas são exCêntriCas, exibiCionistas e botam toDo munDo  
para Dançar. CaraCterístiCas em Comum que DiviDem opiniões. 

será que laDy gaga Consegue substituir maDonna?

lady  gaga MADoNNA

VitÓRiA DA mAtERiAl GiRl! Lady Gaga pode botar todo mundo  
para ferver hoje, mas Madonna já está na pista de dança há 30 anos!1X3

elas são exCêntriCas, exibiCionistas e botam toDo munDo  
para Dançar. CaraCterístiCas em Comum que DiviDem opiniões. 

será que laDy gaga Consegue substituir maDonna?
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TexTo:  luiza clark

Os bichOs videNtes estãO eM alta. Paul, O POlvO Mais 
faMOsO dO MuNdO, NãO é O úNicO aNiMal cONhecidO POr 

ter POderes de Prever O futurO

os 10 ANiMAisCoM MAis PoDEREs
soBRENATURAis
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 10   felino telefonista 
ANimAl Gato. DAtA agosto de 1996.
Godzila pressentia quando seus donos 
precisavam de ajuda ou de apoio emocional. 
o gato, vivia com David White, em oxford. Seu 
dono viajava muito e, não importava  
de onde David ligasse, o bicho subia à mesa  
e ficava ao lado do telefone. Mas a atitude  
só valia para as ligações do dono. Todas  
as outras chamadas eram desprezadas. 

  9   DETECToR DE CÂNCER 
ANimAl Cachorro. DAtA Julho de 2007.
Em três ocasiões, o chihuahua detectou o
câncer de mama em sua dona, em Wiltshire,
na Inglaterra. o câncer produz odores que 
alguns cães conseguem detectar. Eles têm 
a capacidade de identificar quantidades 
minúsculas de odor, diagnosticando o câncer 
em sua fase inicial e evitando o pior.

  8   vAi DAR ATAqUE 
ANimAl Cachorro. DAtA Fevereiro de 2010.
o golden retriever ajay lambe a mão esquerda 
de Tony Brown-Grin, 40 minutos antes de cada 
crise epilética da dona, quando sente que ela 
está com a temperatura do corpo alterada  
ou com o cheiro do suor diferente. o aviso que 
recebe do fiel companheiro é fundamental. 
antes, ela deixava de fazer as coisas com  
medo de ter um ataque no meio da rua.

  7   MANi DE siNgAPURA 
ANimAl periquito. DAtA Julho de 2010.
Há alguns anos Mani faz previsões para os moradores 
de Little India, em Cingapura. o periquito 
virou sensação após adivinhar que alemanha, 
Espanha, Holanda e Uruguai fariam as semifinais 
da Copa do Mundo de 2010. Mani também sabia 
que os espanhóis venceriam os alemães, mas,  
na final, ele perdeu o bolão para o polvo paul.

  6   soRTE oU AzAR? 
ANimAl Gatos. DAtA outubro de 2005.
Eles moram em Santa Monica, na Califórnia, e 
são a atração da cidade. Wizard e Mystic fazem 
a previsão do destino das pessoas há cinco 
anos. o primeiro gato gira a roda da fortuna  
e o outro pega um papelzinho enrolado.  
o primeiro gatinho pega o papel e entrega  
para a pessoa, que recebe a previsão de futuro. 

  5   seXto sentido 
ANimAl Cachorro. DAtA Maio de 1994.
Jaytee, que morava em Manchester, na 
Inglaterra, podia prever quando pamela Smart 
chegava em casa. Meia hora antes de sua dona
chegar, ele se postava em frente à porta de 
entrada. E não era pelo cheiro, nem pelo ruído 
do carro e tampouco pelo horário. pamela tinha 
uma rotina imprevisível, usava táxi, bicicleta 
e andava também a pé. E o cão continuou 
antecipando sua chegada.

  4   BiCho Do TEMPo 
ANimAl Marmota. DAtA Fevereiro de 2010.
phil brilhou nos EUa no Dia da Marmota, 
quando previu mais dias de frio para os 
americanos. Segundo a tradição, ao acordar da 
hibernação, verifica se o inverno já terminou. 
Na superfície, se phil vir a própria sombra, ele
volta a hibernar por mais seis semanas, 
indicando que a primavera tardará a chegar.

  3   AgoURo DE MoRTE 
ANimAl Gato. DAtA Julho de 2007.
oscar virou manchete ao prever a morte dos 
residentes no Steere House Nursing e do Centro 
de reabilitação para Idosos, em rhode Island, 
nos EUa. Quando ele se enrosca perto de um 
paciente, é morte na certa! o felino já previu,
com precisão, em torno de 50 mortes. De tão 
famoso até ganhou um episódio na série House.

  2   fARo DE oRáCUlo 
ANimAl Cachorro. DAtA abril de 1936.
o setter Llewellyn Jim, nascido em Louisiana, 
1930, demonstrou capacidade psíquica de 
seguir as instruções, mesmo em línguas 
estrangeiras e Código Morse. previu também 
o resultado das eleições presidenciais de 1936. 
os nomes de Franklin roosevelt e alf Landon 
foram escritos e colocados em chapéus. o cão 
se aproximou daquele que tinha o nome de 
roosevelt, eleito presidente daquele ano.
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  1   AsTRo DA CoPA 
ANIMAL Polvo.  DATA Junho de 2010.
Do fundo do seu aquário no oeste 
da Alemanha, o polvo Paul assumiu 
o lugar de adivinho mais famoso do 
mundo, destronando Nostradamus. 
Foram oito previsões e oito acertos
nos resultados da Copa do Mundo 
de 2010. Matematicamente, ele tinha 
apenas uma chance em 356 de acertar
todas as previsões. Depois dessa 
façanha, chegou a ser avaliado em 30
mil euros e virou motivo de disputa 
de vários zoológicos, principalmente 
pelos espanhóis.
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