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coração
de vidro
Quatro histórias de quatro 
diferentes personagens  
que se confundem e descrevem 
o apogeu e o declínio de uma 
propriedade rural em comum.

1
  A belA AdormecidA  
  Num reino distante, nasceu 

uma linda princesinha. Todos 
foram convidados para uma 
grande festa, menos a feiticeira 
Malévola. Ela lança uma  
terrível maldição...

 brAncA de neve 
 e os sete Anões 
  O leitor pode ler o livro 

acompanhando o CD.  
Vai saber que é hora  
de virar a página quando  
ouvir um som.

  brAncA de neve  
  Branca de Neve não pode  

mais viver no castelo por  
causa da rainha má. Como  
a princesa conseguirá  
sobreviver sozinha em  
uma grande floresta? 

 As sete cidAdes  
 do Arco-íris  
  Esse curioso livro trata  

da comunicação entre  
pessoas de culturas e línguas 
diferentes, que ninguém  
jamais poderia imaginar.

  beijo nA bocA  
  Com personagens diferentes 

e muito bom humor, o autor 
retrata bem os medos  
e dificuldades dessa 
importante experiência  
na vida de qualquer um.

 A pequenA sereiA  
  Atividades em que o leitor 

pode colar e descolar os 
adesivos quantas vezes  
quiser. Traz uma aventura  
da Pequena Sereia e  
de seus amigos.

 cAtAdor de pensAmentos    
  A história de um velhinho 

chamado Senhor Rabuja que 
todas as manhãs percorre 
as ruas recolhendo variados 
tipos de pensamentos, que se 
transformam em flores.

 AnimAis dA fAzendA
  Modos de criar animais  

da fazenda com massa  
de modelar. É possível fazer 
vacas, cavalos, galinhas,  
e até algumas flores com  
o auxílio deste livro.

 Ali bAbA e os  
 quArentA lAdrões
  O chefe dos ladrões conseguiu 

hospedar-se na casa de Ali Babá. 
No pátio, dezenas de bandidos 
camuflados aguardam o momento 
de matar o dono da casa.
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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 * 

    Como falar Dragonês (Cressida Cowell)  
Vi na estante e peguei. Depois levei toda a coleção, 
porque gostei muito, achei interessante. Cheio de 
aventuras, é legal. Fala sobre um menino chamado 
Soluço. Ele tem um dragão de estimação, o 
Banguela. No começo, eles não eram amigos, 
depois começam a se entender. Muito legal. 
Vitor Hugo Ramos de Oliveira, 8 anos. Lê cinco livros por mês.

     O livro da com-fusão (Ilan Brenman)  
Eu escolhi. É muito legal. É um livro que você 
brinca com as palavras, juntando nomes. por 
exemplo: bicicleta + chuveiro = biveiro.  
Irmão + foguete = irguete. 
Luah Victoria Costa Mendes, 9 anos. Lê 10 livros por mês

     O Pequeno Príncipe e o pássaro de fogo 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
Conhecia o desenho e queria saber um pouco 
mais sobre o pequeno príncipe. É muito bom e 
muito interessante. Fala sobre dois guerreiros e um 
pássaro de fogo.  
Mateus dos Santos Rodrigues, 9 anos. Lê dois livros por mês.
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
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tromBAs 
eNtrelAÇAdAs
É sinal de amizade e confiança 
entre dois elefantes de um  grupo.

resPeito
Ao pôr a ponta da tromba na boca  
de um elefante mais velho, um jovem 
está dizendo “oi”, com respeito.

horA dA BroNCA
Os pais empurram os filhotes  
de leve com a tromba  para dar 
uma  bronca.

freNte A freNte 
Com as trombas bem 
próximas, mostram a força 
para outros machos. 

deNte Com deNte  
Os elefantes tocam suas  
presas para demonstrar  
que gostam um do outro. 

AlegriA  
Levantar a tromba sobre a cabeça 
e fazer um barulhão é uma forma 
de mostrar felicidade. 

Confira DesCobertas 
sobre a ComuniCação 
Dos elefantes. 
TexTo: Maria Carolina ChristianiniVamos  

bater um 
papo? os elefantes são os maiores mamíferos 

terrestres e também estão entre os 
mais inteligentes, pois são capazes de 
se comunicar, de guardar informações 
e de demonstrar emoções. eles se 
comunicam principalmente por sons  
e já foram descobertos 70 ruídos 
diferentes. a conversa de elefante  
não é sempre barulhenta. eles também 
trocam mensagens pelo cheiro do 
corpo, tocando uns nos outros com  
a tromba e fazendo movimentos  
com diferentes partes do corpo.
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Qual é o site do cavalo?
www.cavalo.com.com.com.com

sabe por Que a esposa do incrível 
Hulk se separou dele?  
Porque ela queria se casar com um 
homem mais maduro.

o Que o apontador disse ao lápis? 
– Você vive se desapontando!

o alicHe vivia na terra das 
ervilHas muito ruins.  
Qual é o nome do filme?
Aliche no país das más ervilhas  
(Alice no País das Maravilhas).

por Que a manga cai do pé?
Porque ela não tem escada pra descer.

um cacHorro caiu em uma poça  
de água. como ele saiu dela? 
Molhado.

PiAdAs CuriosidAdes
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QuAl A difereNÇA eNtre 
PAPAgAios e ArArAs?
ambos são da família Psittacidae, de bico 
curto, forte e curvo, mas são de espécies 
diferentes. as araras são maiores e mais 
coloridas. os papagaios são menores e têm 
a cauda curta e quadrada. ambas emitem 
sons, não sabem ainda por que só certos  
tipos de papagaio imitam a voz humana.  

michel de nostredame, conhecido 
como nostradamus, foi um 
estudioso de astronomia, alquimia 
e medicina que ficou famoso por 
fazer previsões para o futuro. ele 
observava uma bacia com água e 
dizia ver imagens do que estavam 
por vir. há quem acredite que ele 
previu vários acontecimentos,  
mas não há confirmação, pois seus 
escritos eram verdadeiros enigmas 
que podem ser interpretados  
de várias maneiras. 

Por Que, às vezes, A  
meteorologiA meNte?
A meteorologia e os 
meteorologistas não mentem, 
mas podem se enganar. com 
equipamentos avançados, os 
profissionais que trabalham 
com previsão de tempo 
estudam informações sobre o 
vento, a chuva, a temperatura, 
a umidade e a pressão do ar 
para tentar fazer previsões. 
mas muitas vezes acontecem 
mudanças nesses elementos,  
que podem alterar o clima.

Quem foi NostrAdAmus?

TexTo: suzana dias
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1.  Um amigo esquece o diário 
aberto. O que você faz?

a.    Dá uma espiada, para 
ver se ele escreveu algo 
sobre você.

b.    Nem liga, o que está 
escrito lá é assunto dele.

c.    Fica com vontade de 
olhar, mas não olha.

2.  Se seus amigos estão 
conversando baixinho 
antes da aula começar, 
como reage?

a.    Quer logo saber sobre  
o que estão falando.

b.    Nem se aproxima! 
c.    Dá um oi de longe.

5. Seu pai e seu avô estão 
conversando sério na sala, 
então você... 
a.    Se aproxima para ouvir 

melhor a conversa.
b.    Fecha a porta porque 

isso não é da sua conta.
c.    pensa em ir até lá, mas 

acha que não deve.
 
6.  Você vê a mãe de seu 

amigo conversando com a 
diretora da escola. Então:

a.   precisa saber o motivo  
da conversa.

b.  não é um assunto seu.
c.   pergunta a seu amigo  

se aconteceu algo. 

e aí?
se marcou mais A 
Quando pedem a nossa 
opinião ou comentam algum 
assunto, é legal a gente 
mostrar o nosso ponto de vista. 
Mas, se ninguém perguntar, o 
melhor é respeitar o espaço 
dos outros. Se quiser oferecer 
ajuda, tente saber  antes se ela 
é bem-vinda. O.k.? . 

se marcou mais B 
Pelo jeito, você é uma pessoa 
bem discreta, que não se mete 
em assuntos que não são da 
sua conta. Isso é legal. Só tome 
cuidado para não causar uma 
impressão de que não se 
preocupa com o bem-estar 
das pessoas próximas.

se marcou mais C 
Você é ligado no que acontece 
ao seu redor e tem vontade  
de participar e ajudar, mas 
costuma pensar antes de se 
aproximar e dizer o que acha. 
Seus amigos devem achar 
você uma pessoa cuidadosa.

7.  O professor vai formar 
times de futebol, aí você: 

a.    Diz logo a ele quem deve 
ficar em cada equipe.

b.    Fica ansioso, mas espera.
c.    aponta para os colegas 

que gostaria que o 
professor chamasse.

 
8.  Se seu irmão está rindo 

com alguém no MSN, você:
a.   Vai lá perguntar o  

motivo da risada.
b.   Fica curioso e espera 

para ver se ele comenta 
alguma coisa. 

c.    Depois pergunta o 
motivo da risada.

3.  Dois amigos estão 
brigados e você sabe  
o porquê. O que faz?

a.    reúne os dois e diz a eles 
para resolver isso logo.

b.    Não se intromete, por 
não ter nada com isso.

c.    Conversa com cada um 
em separado e sugere 
que eles tentem se 
entender.

4.  Em geral, quando não 
pedem sua opinião, você:

a.    Fica muito bravo!
b.    Nem pensa no assunto.
c.    Fica um pouco chateado, 

mas deixa pra lá.

9.  Você já levou bronca por 
ter falado o que não devia?

a.    Sim, muitas vezes!
b.    Nunca.
c.    algumas vezes.

10.  O que os outros dizem 
mais para você?

a.    Não pedi a sua opinião!
b.  você não vai dizer nada?
c.    Vou pensar no que disse.

11.  Ao ver seu primo pintando 
um desenho, você:

a.    Diz qual cor fica melhor.
b.    Dá uma espiada e só.
c.    para e pergunta se ele 

aceita sugestão.
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ahahaha!
Que comédia! pinta ali de azul 

que fica m
elhor

responDa às perguntas e 
DesCubra se voCê  se mete em 

assuntos que não são  
Da sua Conta.

iNtrometido,
eu?!

TexTo: Maria Carolina Christianini
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Contando

ninguém acredita

MaiOR
Qual o 

museu do mundo?

fatOs
Duelo: Praia x Montanha



 E agora, mãE? 
  Jana, garota de 14 anos, quer 

ser bailarina. Mora numa cidade 
do interior e frequenta um 
bom colégio. Seu namorado, 
Ivan, é um dos garotos mais 
paquerados da cidade.

 os cavalEiros da 
 távola rEdonda  
  a história de arthur. aos 15 anos, 

ele se tornou rei, tinha uma 
grandiosa missão a cumprir: 
expulsar os invasores da 
Inglaterra.

  vovó dElícia  
  a personagem tem uma  

netinha – uma só –, e é ela, 
a menina, que descreve sua 
avó de maneira inteiramente 
original. Um pequeno  
conto ilustrado.

 a hora do Espanto:  
 o Espantalho  
  Uma série de acidentes 

misteriosos na nova fazenda  
da família faz David suspeitar  
de que há uma relação  
macabra entre eles.

  a hora do Espanto: 
 EspElho mEu 
  a família Johnson comprou um 

lindo espelho antigo. De repente, 
as três garotas da casa acreditam 
que podem ver a imagem de uma 
garota presa dentro dele.

 sozinha no mundo  
  Uma história de amizade  

e muita emoção. pimpa,  
uma menina de 14 anos,  
perde a mãe quando está  
se mudando de Serra azul  
para São paulo.

 um cadávEr 
 ouvE rádio 
  Quem pode estar interessado 

no assassinato de um pobre 
sanfoneiro? Tudo o que se  
sabe é que ele era muito 
querido por todos.

  tráfico dE anjos 
  aquiles, um repórter de TV, 

investiga o sequestro  
e comércio de recém-nascidos  
e envolve-se com a irmã de  
um dos bebês que encontra-se 
desaparecido.

tOp 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SUMARÉ/SP

O meninO maluquinhO
a história de um menino que 
aprontava muita confusão. Tirava 
dez em todas as matérias, mas 
era zero em comportamento. 
Menino maluquinho, diziam.

 a turma da  
 rua QuinzE  
  o desaparecimento de um 

amigo leva a turma da rua a 
investigar um casarão suspeito, 
onde vive um homem com 
uma grande cicatriz no rosto.

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 * 

  Gossip girl – Sempre vou te amar  
(Cecily Von Ziegesar) 
Meus amigos me indicaram o livro. Gostei  
da história. É uma menina que publica seus  
segredos em um blog. Bem legal.  
Danilo Moreira Silva, 12 anos. Lê dois livros por mês.

  Gossip girl – Eu não mentiria pra você  
(Cecily Von Ziegesar) 
A escola pediu para escolher um livro qualquer. 
Achei bem interessante. Trata-se da vida de vários 
personagens, ricos, que vivem em Nova York, em 
apartamentos enormes e confortáveis. A autora não 
revela seus nomes, somente a primeira letra. São 
amigos, metidos, e vivem brigando. 
Helen Abigail Lemos Maciel, 13 anos. Lê quatro livros por mês.

  O iluminado (Stephen King)  
Gostei da capa, li o resumo e achei interessante. 
Ninguém indicou. Trata-se de um garoto que tem 
o dom de se comunicar com as pessoas através da 
mente. A história o envolve num assassinato. 
Jonas Nunes Silva, 16 anos. Lê cinco livros por mês.

*Leitores da Biblioteca de São paulo.
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MaiOR Museu
qual O

Do MunDo?

texto:  danilo cesar cabral

 HeRMItAGe (rússia) o museu que expõe mais itens  
é um ex-palácio da monarquia russa 

 MetRoPoLItAN (Met) (EUa) o museu de Nova York  
é o maior prédio usado como museu de arte

 BRItISH MUSeUM (Inglaterra) abriga a pedra de roseta, 
usada para decifrar hieróglifos egípcios

 LoUVRe (França)  o mais visitado fica em paris e abriga 
obras famosas, como a Mona Lisa 

 NACIoNAL De tÓQUIo (Japão) o maior museu do Japão  
é também um dos mais importantes da Ásia

 MASP (Brasil) o acervo de arte europeia faz dele o mais 
importante do hemisfério sul

exIbIMos aqUI a GRanDeza De seIs 
MUseUs paRa VoCÊ InteRpRetaR 

qUal É o MaIoR

ÁRea  
CONstRuÍDa 

 190 mil m2 
 183,8 mil m2 
 75 mil m2 
 60,6 mil m2 
 20 mil m2 
 11 mil m2

iteNs NO  
aCeRvO

 7 milhões 
 3,5 milhões 
 2,9 milhões
 380 mil 
 110 mil 
 8 mil

iteNs expOstOs
 283 mil 
 90 mil  
 50 mil 
 35 mil
 13,5 mil 
 1,6 mil



Na MONtaNha
Na pRaia
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Na agenda cultural, cidades como Campos do Jordão (Sp) e ouro preto  
(MG) organizam festivais recheados com música clássica e jazz.  
a variedade de esportes também é grande: rapel, mountain bike,  
rafting e tirolesa só rolam mesmo depois de muita subida. 

para construir qualquer chalezinho nas alturas, é preciso respeitar os desníveis do 
terreno. Como muitas casas de montanha são de madeira, o dono  
deve cuidar da manutenção. Insetos como o cupim e fatores climáticos, como a 
umidade, podem detonar a estrutura do imóvel .

Cidades montanhosas costumam respirar um ar de boa qualidade,  
já que regiões elevadas, em geral, têm mais áreas verdes. Mas também  
há males que pegam mais em quem vive nas alturas, como as alergias respiratórias e 
outras causadas por picadas de insetos selvagens. 

Surfe, windsurfe, frescobol, mergulho e pesca marítima são esportes  
próprios da praia. Tá sentindo falta de um livro para passar o tempo na 

areia? Na Festa Literária Internacional de paraty (rJ), rolam palestras de 
escritores  e venda de vários títulos. 

Na hora de construir, evite terrenos desnivelados e procure materiais  
resistentes à ferrugem causada pela  maresia. É preciso também caprichar  

na ventilação da casa, que precisa ser bem aerada para que o mofo não  
estrague lençóis, cortinas e até móveis.

É preciso tomar cuidado com a água, sobretudo em alta temporada.  
Quanto mais gente na cidade, maior o risco de ter a água contaminada  

por coliformes fecais, mesmo tratada. a areia também é viveiro de fungos  
e bactérias causadores de problemas de pele.  

DiveRsãO

habitaçãO

saúDe

Vitória da montanha!  Foi por pouco, mas a qualidade de vida e o ar puro 
garantiram o placar para as regiões mais altas...

texto: sheila miranda

Il
U

st
Ra

Çõ
es

: V
In

IC
IU

s 
M

It
Ch

el
l

2x3

sol, aReIa e MaR CoMpeteM CoM o aConCheGo Da  
Montanha. afInal, qUal É a MelhoR ReGIÃo paRa VIVeR?



es
pa

lh
a

fa
to

s
in

ac
re

di
tá

ve
l

Vampiros e Mulher-Gato são figurinhas conhecidas da ficção, 
mas, nos Estados Unidos, tem gente acreditando que eles 
podem ser de verdade... Uma mulher sofreu um acidente 
de carro e colocou a culpa em um sanguessuga dentuço! 
Assustada com o vampiro à sua frente, deu ré e acabou caindo 
em um canal. Enquanto isso, em outra parte do país, a polícia 
de Nova York investiga uma ladra peculiar: a Mulher-Gato!  
A bandida atua em lojas de sapatos e de produtos de beleza 
e aparece com a máscara da vilã nos vídeos das câmeras 
de segurança. Segundo a polícia, a assaltante foi discreta: 
escreveu um bilhete “Me dê o dinheiro. Eu tenho uma arma”  
e passou à atendente da loja. Está na hora de a polícia mandar 
um batsinal ou pedir uma ajuda ao Comissário Gordon...

Da fiCçãO   
paRa as Ruas
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texto: marina motomura

CONtaNDO
NiNguéM aCReDita

Uma mulher em Idaho, nos EUa, foi presa por praticar 
vandalismo com um ingrediente bem estranho: maionese! 
Joy Cassidy, de 74 anos, foi para a cadeia depois de jogar o 
condimento na caixa de devolução de uma biblioteca pública. 
a criminosa já havia atacado antes, jogando calda doce e 
ketchup. Ninguém pode reclamar que os livros eram sem sal...

           Em Michigan, nos EUa, uma mulher atirou em si  
       mesma. E não foi uma tentativa de suicídio! Kathy  
 Myers queria conseguir tratamento grátis para dor no 
braço, já que não tinha dinheiro para pagar o hospital. Mas o tiro 
saiu pela culatra: os médicos apenas deram um anti-inflamatório,  
e Kathy precisava de uma tomografia computadorizada

viaJOu  Na  MaiONese

autO-aJuDa

viDa De CãO
A chihuahua Conchita,  
da Flórida, nos EUA,  
tem a vida que todo cão  
pediu a Deus. Além de usar uma coleira de 
diamantes e viver em uma mansão em Miami,  
a cachorrinha herdou 3 milhões de dólares em 
fundos! Agora a cadela está envolvida em uma 
disputa judicial com o filho da falecida, que ficou  
com “apenas” 1 milhão
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