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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 noite dos quatro furacões (Raul Drewnick) 
o livro conta a história do músico Gugu, que quer  
ganhar um festival de rock com os seus amigos de 
banda. Mas, para isso, eles têm que derrotar a banda  
rival que vive chateando eles.  
Fernanda Andrade, 10 anos. Lê 2 livros por mês.

   A formiguinha azul  
(Silvana Rodrigues Montemor Mollo) 
a história é sobre uma formiga que vai fazer um passeio 
por um vale encantado e encontra os amigos. o livro 
ensina várias lições de vida, como ajudar e respeitar as 
pessoas e ser sempre sincero.  
Frederico Franz, 10 anos. Lê 4 livros por mês.

  Bichobol: o futebol animal  
(Vitor Bourguignon Vogas) 
o livro conta a história de uma Copa do Mundo que 
é realizada no reino dos bichos. a menina, a Jiboia, 
chamou todos os seus amigos e eles resolveram 
organizar uma partida de futebol.

Guilherme Soares, 9 anos. Lê 3 livros por mês.
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  a bola E o golEiro  
  O goleiro Bilô-Bilô era  

de uma incompetência 
espantosa debaixo das traves. 
Jogava num time fuleiro  
e colecionava apelidos 
vexaminosos.

 a vida sEm graça dE  
 charllynho pEruca  
  Sob a aparente monotonia  

das andanças do menino  
para entregar sanduíches,  
os sonhos e trapalhadas  
do jovem Charllys.

a sopa supimpa 
A história de um cozinheiro  
que com sua gentileza e 
esperteza consegue que  
uma anciã avarenta o ajude  
no preparo de uma  
sopa supimpa.

1
  uma profEssora  
 muito maluquinha  
  A professora tinha um jeito 

todo seu de entender o 
mundo e um modo que todos 
achavam muito maluquinho 
de mostrá-lo às crianças.

 Ei, Ei, Ei, vandErlEi  
  O macaco deixou cair uma  

banana no buraco do tronco  
de uma árvore. Para tirar  
a fruta de lá, ele pediu  
ajuda a uma porção  
de gente.

 brisingr  
  Eragon e seu dragão,  

Saphira, conseguiram  
sobreviver à batalha colossal  
na Campina Ardente  
contra os guerreiros  
do Império.

  diário dE um banana:  
 a vErdadE nua E crua  
  Greg se vê diante de novos 

desafios: começa a se 
questionar se vale mesmo  
a pena ingressar tão rápido  
no mundo adulto.

 a pEdra da visão  
  Para salvar Simon e ajudar  

os irmãos Grace, só mesmo  
a Pedra da Visão, que permite 
enxergar todos os seres 
fantásticos – fadas, duendes, 
gnomos...

 rEinaçõEs dE  
 narizinho  
  A neta de Dona Benta visita  

o Reino das Águas Claras.  
Com a chegada de Pedrinho, 
as reinações de Narizinho 
ficam ainda melhores.

3 7

4

5 9

62 10

 as mElhorEs histórias  
 das mil E uma noitEs  
  Fábulas das ‘Mil e uma Noites’, 

com seu colorido oriental, a 
paisagem encharcada de areia, 
camelos, palmeiras, tâmaras  
e beduínos.

8

* Leitores da Biblioteca de São paulo



ab
ra

ca
da

br
a

es
pa

lh
a

fa
to

s

AprendA truques legAis 
e surpreendA A turmA
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mágiCo! 
mÃo VeloZ  
 Você vai precisar de:  
1 moeda

1 Tire a moeda do bolso com a 
mão esquerda e coloque-a no 
meio da mão direita. Feche as 
mãos, com as palmas para baixo.
2 Aproxime as mãos  
e passe a moeda
sem ninguém ver.
3 Pergunte em  
que mão a moeda  
está e então  
surpreenda todo  
mundo!

CliPes VoADores  
 Você vai precisar de:  

1 nota de 2 reais e 2 clipes

1  Dobre a nota formando uma 
letra S e prenda  
os clipes.
2  Devagar,
puxe as pontas
da nota até os clipes  
se unirem no centro.  
Puxe de novo
bem depressa.  
Os clipes se  
juntarão e saltarão  
da nota!

bANANA mágiCA  
 Você vai precisar de:  

1 banana e 1 palito de dentes
1  Sem que ninguém veja,  
espete o palito na lateral  
da banana.
2  Gire o palito,  
cortando a fruta, sem descascála. 
Faça três cortes.
3  Ofereça a  
banana a um  
amigo. Ele vai  
levar um susto  
ao ver que ela  
está fatiada!

sUPerVisÃo  
 Você vai precisar de:  

1 caixa de giz de cera
1  Diga a um amigo que é capaz  
de descobrir a cor de um giz sem  
olhar para ele.
2  Ponha as mãos para trás e peça que  
ele coloque um giz  de cera na sua mão.

3  Raspe o giz de leve na sua unha.  
Finja que está apenas se  
concentrando, ponha a mão  
na cabeça e dê  uma olhada  
na cor que está  
na sua unha.
3  Pronto!  
Aí fica fácil  
saber a  
cor do giz...

Dê UmA De
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por que os iglus são redondos?
Para ninguém se esconder nos cantos.

por que as ovelhas tomam
dois banhos por dia?
Porque elas curtem um REbanho!

que estado é apaixonado
por uma ferramenta?
Amapá (ama a pá).

o que aconteceu com a vaca que 
ultrapassou a velocidade?
Foi muuultada.

por que o cachorro não  
abre o freezer?
Ele tem medo de ficar CÃOgelado.

qual é a roupa da gorila  
que está sempre na moda?
O pretinho básico.

o que a estrela cadente
disse para a terra?
– Estou caidinha por você!

PiADAs CUriosiDADes
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QUAl é o Time De 
fUTebol mAis ANTigo 
Do brAsil?  
é o time de um clube do 
interior do rio grande do sul 
chamado sport club rio 
grande, fundado em 19 de 
julho de 1900. a ideia de 
montar o clube foi do alemão 
johannes minnemann, que 
mandou vir chuteiras, calções
e camisas da inglaterra. o time 
foi campeão municipal 13 vezes 
e seu principal título fora da 
cidade foi o de campeão 
estadual, em 1936. 

os DeNTes sÃo ossos?
De QUe sÃo feiTos?
não. os ossos são formados  
por duas partes: uma interna, 
chamada de tutano, e a parte  
de fora, dura e rica em cálcio. Já  
o dente é formado por quatro 
tipos de tecido. A camada mais 
externa é o esmalte, composta 
basicamente por minerais. logo 
abaixo vem a dentina, que tem 
muitos minerais e fibras de uma 
proteína chamada colágeno. A 
polpa, que fica no meio, é cheia de 
vasos sanguíneos e nervos. e a raiz 
fica presa no osso.

texto:  ivonete lucírio

QUem CrioU 
A PiZZA?
alguns dizem que os egípcios foram
os primeiros a misturar farinha e água
para formar uma massa parecida com
a da pizza, há 5 mil anos. outros 
dizem que foram os gregos. mas a 
pizza só ganhou cobertura na itália.  
uma das mais famosas é a 
margherita, criada em 1889 por um 
padeiro italiano. para homenagear  
a rainha margherita, ele usou 
ingredientes nas cores da bandeira 
da itália: tomate (vermelho), queijo 
(branco) e manjericão (verde).
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e aí?

fériAs!

4. Na sua mala não podem faltar:
   Travesseiro, chocolates  

e roupas.
   Lanterna e roupas.
   Canivete, lanterna, bússola  

e cantil.

5. Se ganhasse uma viagem, o 
que você escolheria?

   Fazer um cruzeiro de navio.
   passear em uma praia 

tranquila.
   Curtir um safári fotográfico.

6. A turma decide tomar um 
banho de cachoeira. Você:

   Fica em casa porque a água 
da cachoeira é muito gelada.

   Vai até a cachoeira, mas não 
cai na água.

   É o primeiro a mergulhar.

7. Qual a sua reação se o 
convidam para uma viagem  
de 12 horas?

   Fica em dúvida, pois  
a viagem é longa.

   Não aceita o convite.
   Vai e leva jogos para  

passar o tempo.

8. Em um hotel-fazenda,  
o que você gostaria mais  
de fazer?

   Descansar na rede  
e brincar muito.

   passear e ficar a tarde  
toda na piscina.

   Conhecer mais plantas  
e bichos.

9. Se o programa é ver o sol 
nascer e depois pescar, você:

   prefere ficar na sua cama.
   É o primeiro a acordar e 

tira todo mundo da cama.
   Vai mais tarde, para  

curtir a pescaria.

10. Durante uma viagem,  
a turma se divide para  
fazer coisas diferentes.  
Você prefere acompanhar:

   o grupo que se  
aventura em uma  
praia deserta.

   a turma que vai  
tomar sorvete.

   o pessoal que se junta 
em frente à TV para jogar 
videogame.

responda às perguntas e 
descubra que tipo de diversão 
Mais coMbina coM você.

se marcou mais  
Você quer sossego. Gosta 
de ir a hotéis legais, com 
muitas opções de 
diversão e, se está em 
casa, se diverte com seus 
brinquedos. Uma dica: 
tente acordar mais cedo, 
nem que seja para curtir 
mais essa tranquilidade.

se marcou mais  
Que pique! Uma boa 
ideia para essas férias 
seria fazer uma viagem 
onde você possa se 
aventurar e se divertir  
do jeito que mais gosta: 
buscando novidades.

se marcou mais  
Animado, você adora 
lugares novos e sempre 
acha um jeito de brincar, 
mas sempre organizando
seu tempo livre, para
aproveitar cada instante. 
Afinal, você está de férias!

1. Se o convidam para viajar, o 
que deixa você mais animado?

   Saber que vai para um hotel 
bem legal e com piscina.

   Descobrir que o lugar 
para onde vai tem 
cachoeiras e trilhas.

   Lembrar que vai poder 
acordar no horário que 
quiser.

obA,

texto:  recreio

2. Você está no sítio de um 
amigo e a turma resolve 
entrar na mata para observar
passarinhos. Você:

   adora a ideia e pega 
logo seu binóculo.

   prefere espiar de longe 
mesmo.

   Nem sai da varanda, pois 
detesta andar na lama.

3. Quando a sua turma  
decide acampar na praia,  
o que você faz?

   Nem pensa em ir, porque 
detesta mosquitos e areia.

   Sempre se empolga e 
convida muitos amigos.

   Quer saber todos os 
detalhes do roteiro antes 
de decidir se vai. 
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Jornal para o  
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de BiBliotecas 
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Top10 • os livros juvenis mais lidos do mês

Por que as nuvens têm formatos diferentes?

O que é bullying?

Ano 3 - Nº 25 - Junho 2014

Quais são as coisas
mais bizarras

escritas nas portas dos banheiros?



  Quem é você, 
 AlAscA?  
  Quentin Jacobsen tem uma  

paixão platônica pela magnífica 
vizinha e colega de escola,  
Margo roth Spiegelman.  
até que em um 5 de maio... 

 Til  
  Til é o apelido de Berta,  

moça “pequena, esbelta,  
ligeira, buliçosa” que se  
envolve nas mais intricadas 
tramas, sempre buscando  
ajudar os que precisam. 

 A esperAnçA  
  as regras do jogo mudaram.  

Com a chegada dos rebeldes  
do lendário Distrito 13,  
enfim é possível organizar  
uma resistência. Começou  
a revolução.

 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.

 A eliTe  
  a Seleção começou com  

35 garotas. agora restam  
apenas seis, e a competição  
para ganhar o coração do  
príncipe Maxon está acirrada  
como nunca.

 As vAnTAgens 
 de ser invisível 
  as cartas de Charlie, que vive 

entre a apatia e o entusiasmo, 
encurralado entre o desejo 
de viver a própria vida e ao 
mesmo tempo fugir dela.

 cidAde dos  
 AnJos cAídos  
  a guerra acabou, os Caçadores 

de Sombras e os integrantes 
do submundo parecem estar 
em paz. Mas alguém está 
assassinando os Caçadores.

 correr ou morrer  
  ao acordar dentro de um  

escuro elevador em movimento,  
a única coisa que Thomas 
consegue lembrar é de seu  
nome. Sua memória está 
completamente apagada.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • maio 2014

Em chamas
Depois de ganhar os Jogos 
Vorazes, além de lutar por  
sua própria vida, Katniss terá  
que proteger seus amigos  
e familiares e, talvez, todo  
o povo de panem.

 A seleção  
  para trinta e cinco garotas,  

a Seleção é a chance de uma 
vida. a competição reúne 
moças de dezesseis a vinte 
anos para decidir quem se 
casará com o príncipe.

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*

  Fortaleza digital (Dan Brown) 
É um livro para pessoas que gostam de anagramas e 
enigmas. A história de uma criptógrafa, para descobrir  
se há algo contra o governo dos Estados Unidos.  
Isabelle Taira, 16 anos. Lê 4 livros por mês.  

    Convergente (Veronica Roth) 
É o último livro da trilogia de Veronica Roth. A obra  
fala que é necessário ter coragem para conseguir  
os seus objetivos. O primeiro livro da série, Divergente,  
vai chegar ao cinema ainda este ano. 
Fernando Herbst, 14 anos. Lê 3 livros por mês. 

  As vantagens de ser invisível (Stephen Chbosky) 
É engraçado falar, mas acabei lendo o livro depois  
que vi o filme em casa. Achei bem melhor ler a história, 
porque você tem mais detalhes sobre os personagens.  
E me identifico muito com essas aventuras que se 
passam em escolas com adolescentes e contam  
seus problemas e aspirações de vida. 
Cintia Gomes, 15 anos. Lê 4 livros por mês.

* Leitores da Biblioteca de São Paulo
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TexTo: Fred Linardi

CRiançaS e joVenS que 
SofReRam bullying 
devem contar aos pais e 
responsáveis da escola. adultos 
devem anotar dia, hora e local 
em que sofreram abuso e, se 
possível, reunir testemunhas. 
Se o bullying continuar, ele 
pode recorrer à Justiça.

SaiBa Se 
ColoCaR,  se 
impor e não se 
mostrar uma presa 
fácil. Quem aplica o 
bullying, em geral, 
quer esconder uma 
insegurança e busca 
uma vítima frágil.

Bullying vem da palavra inglesa bully, que 
significa “valentão”. são abusos físicos e psi-
cológicos de um agressor contra a vítima. “até 

os anos 70, não era interpretado como violência, mas 
algo que era parte das relações sociais e do amadure-
cimento das crianças ou até como brincadeira”, expli-
ca a pedagoga Cleo fante. esse ato envolve apelidos, 
boatos, ameaças, críticas, isolamento e agressão física.

a eSCola   Geralmente a vítima começa a sofrer 
bullying a partir do 6º ou 7º ano do ensino fundamental. 
Não são simples “brincadeiras” de mau gosto, afinal, 
o bullying ultrapassa os limites psicológicos ou físicos. 
o aluno se sente impotente diante da situação e fica 
acuado, além de não achar nada de divertido nisso. 

no tRaBalho   Chamado de assédio 
moral, a versão adulta do bullying pode 
vir tanto do chefe quanto dos colegas de 
trabalho. perseguição e marcação cerrada 
na hora de executar a função ou críticas sem 
fundamento são algumas formas de abuso.

na inteRnet   a internet é um 
lugar fácil de depreciação da vítima. 
É possível criar perfis e blogs falsos, 
espalhar boatos e fotos, colocando 
essa pessoa em situações muito 
constrangedoras. aí, quando  
ela sai de casa e vai para a  escola, 
por exemplo, acaba sendo alvo  
de vários comentários.

no exéRCito    
alguns países já 
chamaram a atenção 
para treinamentos 
abusivos com membros 
de grupos militares.  
a vítima é colocada  
sob pressão física e 
emocional, para  
provar seus limites.

pRéDioS e 
ConDomínioS    
o bullying envolve 
fazer barulhos (para 
incomodar mesmo!) 
e até boatos. Isso 
segue até quando 
o desconforto é 
tão grande que o 
indivíduo passa a 
querer mudar de 
endereço.

o que é
bullying?
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TexTo: Fred Linardi
tÊm formatos diferenTes?
por que as nuvens

CuMulOniMbuS Nuvem de tempestade 
que cresce exageradamente, a ponto de as 
gotículas do topo virarem cristais de gelo. 
Quando uma cumulus acumula calor e 
umidade, cresce até o topo da troposfera, 
virando a maior nuvem de todas.

AlTOCuMuluS  Tufo arredondado com 
traços suaves e regulares. Geralmente 
é uma pequena nuvem que se agrupa 
sem perder o formato original, graças à 
estabilidade das correntes de ar.

CuMuluS  
Tem base reta, 
contornos bem 
definidos e 
arredondados, 
e dura no 
máximo dez 
minutos. a 
partir daí, cresce  
ou se dispersa.

niMbOSTRATuS Densa e cinzenta,  
com aspecto uniforme e base dispersa.  
a luz do Sol nunca atravessa essa nuvem.  
É responsável por carregar – e descarregar 
– chuva e neve.

STRATOCuMuluS Camada de névoa  
com base bem definida. aparece na forma 
de gomos ou rolos, contínuos ou com vãos 
entre eles. a cor vai do branco mais intenso 
ao cinza-escuro. 

V   ariações de umidade, circulação e temperatura do ar 
na troposfera – camada atmosférica que vai até 17 quilôme-
tros de altura – determinam o formato e o tamanho das nuvens. 

elas se formam quando o ar quente sobe do solo carregando umi-
dade em forma de vapor d’água. Quanto maior a altitude, mais essa 
massa de ar resfria, fazendo o vapor d’água condensar. as gotículas 
formadas nas alturas tendem a se aglomerar em blocos que, vistos 
de longe, se parecem com chumaços de algodão. a nuvem segue se 
desenvolvendo enquanto o ar que a forma for mais leve e mais quen-
te que o ar que a rodeia. ao longo desse processo, ela pode mudar 
de forma, de altitude e até mesmo despencar em forma de chuva.boa  forma  Aparência e altitude determinam os tipos de nuvem classificados pela ciência.
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sim, existem várias.  são frases e grafites que misturam sexo 
com política, desabafo, psicologia, xingamentos e até piadi-
nhas, como “se sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha. 

ass.: funerária s. J.” ao entrar em banheiros públicos você também 
encontra coisas do tipo “aqui passou o bumbum mais sexy do 
Brasil” ou conselhos como “se não puder ajudar, atrapalhe. afinal, 
o importante é participar”. portas e paredes estão forradas com 
mensagens que, no dia a dia, dificilmente seriam pronunciadas. 

“isso acontece porque a cabine do banheiro oferece privacidade. 
ao fechar a porta, a pessoa está protegida pelo anonimato, e isso 
estimula o desejo de comunicação e a vontade de deixar uma 
marca no mundo”, explica renata plaza teixeira, psicóloga e pro-
fessora da universidade de suzano (unisuz). segundo ela, os escri-
tos de banheiro são um manifesto de um conflito interno e uma 
forma de expressar ideias, desejos e fantasias inconscientes. 

mais bizarras
dOs bANheirOs?

quais são as coisas

escritas nas portas
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