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EscrEva para o jornal, critiquE, opinE, 
solicitE, dê sugEstõEs. o jornal é sEu!  
Espalhafatos@splEituras.org  
a bibliotEca é sua! 

    360 dias de sucesso (Thalita Rebouças) 
Este livro conta a história de amigas e amigos que se 
tornaram famosos na internet e, com isso, passam a 
ter uma vida diferente. Mas a galera vai descobrir que a 
fama é passageira e que fazer sucesso não pode mudar 
o seu jeito de ser. Gostei bastante, especialmente por ser 
um dos poucos livros que falam de internet. 
Ivana Pinheiro, 11 anos. Lê 2 livros por mês.

    O monstro do sonho (César Obeid) 
Eu vi uma contação com esse autor na biblioteca  
e quis ler mais histórias dele. Este livro fala dos monstros 
que vivem nos nossos sonhos. a moral é que eles  
fazem parte da gente e não são tão assustadores.  
as ilustrações são bem legais. 
Cesar Muniz, 7 anos. Lê 1 livro por mês.

  
     Pinóquio (Carlo Collodi) 
É a história de um menino de madeira que toda vez  
que mente o nariz cresce. Já virou filme e ensina a  
gente a sempre falar a verdade. ainda estou terminando, 
mas gostei mais do Gepeto, o dono do boneco. 
Fernando Alegro, 9 anos. Lê 4 livros por mês.
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 365 histórias  
 para dormir  
  De janeiro a dezembro,  

o pequeno leitor poderá 
mergulhar todas as noites  
no universo Disney, alçando  
voo com seus heróis favoritos.

  pó dE lua  
  Frases de sentimentos  

como a saudade, o medo,  
a paixão e a alegria, na  
caligrafia característica  
da autora, ilustradas  
com muitos desenhos.

Bichos de quintal
Pequenos textos  
descrevem os bichos comuns 
encontrados pelas crianças 
no cotidiano: a aranha,  
a lesma, a minhoca,  
o grilo, a lagartixa...

1

  você sabia? insEtos  
  Encontre respostas para as 

perguntas que sempre quis 
fazer sobre esses e muitos 
outros bichos e descubra  
as surpresas escondidas  
atrás das abas.

 bullyng na Escola  
  Em linguagem infantil,  

este livro tem o intuito  
de servir como alerta e 
orientação aos pequenos  
para a solução de  
problemas semelhantes.

  paísEs E costumEs  
  Explore e conheça as  

culturas de outros povos  
com seus amigos da Vila 
Sésamo e tire suas  
dúvidas nessa divertida 
brincadeira.

  toc-toc
  O que está atrás da  

porta? O texto simples  
escrito em letra de forma 
maiúscula está voltado  
à criança em processo  
de alfabetização.

 toy story 3:  
 misturE E montE  
  Imagine juntar a cabeça  

do Woody, o corpo do Lotso  
e as pernas do Buzz! Basta  
virar as partes das páginas  
do livro e se divertir.

 a história dE pEppa  
  Ao lado de seu irmão,  

Peppa não perde tempo 
se o assunto é brincadeira, 
principalmente quando 
encontra uma poça de lama, 
onde adora pular.

3 7
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 pEppa: a maior poça   
 dE lama do mundo  
  Peppa adora os dias de  

chuva. Sabe por quê? Porque, 
depois que a chuva se espalha 
pelo chão, debaixo de toda 
aquela água...

8

dicas dos leitoRes*  

* Leitores da Biblioteca de São paulo
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Resoluções de

Confira diCas para fazer de 2015  
um ano espeCial também na esCola
texto:  maria carolina cristianini

dê  umA geRAl  
No  mATeRiAl

sAbe  Aquele  ColegA

e prepare a mochila com 
antecedência. Se tudo estiver 
arrumado, a primeira semana 
de aula vai ser mais tranquila. 

com quem você discutiu no ano 
passado? Aproveite a volta às 
aulas para falar com ele. Esqueça 
os desentendimentos e mostre 
que quer fazer amigos. 

No  TRAbAlho  
em  gRuPo, mude de turma. 
Aproxime-se de um grupo da 
classe que não conhece bem. 
Você vai descobrir outros jeitos 
de dividir tarefas e pode ajudar a 
evitar a formação de “panelinhas” 
na classe.  

desde  o  PRimeiRo 
diA  faça um esforço para  
prestar atenção nas aulas e procure 
conversar com os professores. 
Assim, fica mais fácil de entender 
as matérias, tirar dúvidas  
e se empolgar na sala de aula.

desCubRA  umA  
NovA  hAbilidAde.  
Tente praticar um esporte diferente, 
procure aprender um novo idioma  
ou se dedicar à pintura, a aprender  
um instrumento musical ou  
participar de um grupo de teatro.

em  vez  de  ComeNTAR   
bAixiNho sobRe  AluNos  Novos  
da sua sala, puxe papo com eles. Tente saber do  
que gostam e se ofereça para mostrar a escola.  
Você pode até descobrir um novo melhor amigo.

se  esFoRçe  NA 
oRgANizAção 
Anote na agenda as 
tarefas, os horários  
e as datas de provas. 
Assim, distribui melhor 
seu tempo e não tem de 
estudar na última hora. 

TeNTe  mANTeR  
o  Pique  dAs  
FéRiAs!  Reserve um 
tempo do dia para brincar, 
ouça sua música preferida 
antes de ir para a aula, 
estude com amigos e, 
sempre que puder, faça 
passeios ao ar livre. il
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quais os gases que se acham  
os mais inteligentes?
OxiGÊNIO e hidroGÊNIO.

o que uma onça disse para a outra?
– Adorei o seu casaco de bolinhas!

qual é o país que está sempre  
pronto para viajar?
GuateMALA.

qual é a coisa mais veloz do mundo?
O pensamento.

o que é um vulcão?
Uma montanha com soluço.

qual é o cúmulo da rapidez?
Trancar a gaveta com a chave dentro.

qual é o cúmulo do futeBol?
Fazer um gol e errar no replay. 

PiAdAs CuRiosidAdes
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PoR que NA lATiNhA vem 
esCRiTo “milho veRde”  
se o milho que esTá lá 
deNTRo é AmARelo? 
a palavra “verde” nesse caso não 
significa a cor dos grãos. Ela quer 
dizer que o milho não está maduro. 
os grãos, que comemos na espiga  
e com os quais se faz a conserva das 
latinhas, são colhidos antes de 
amadurecer, pois nessa fase estão 
mais macios. depois  de maduro, o 
milho continua amarelo, mas fica 
mais escuro e mais duro e aí é usado 
para fazer ração, farinha e pipoca.

os deNTes dos ANimAis 
CAem, Como ACoNTeCe 
Com os deNTes dAs 
CRiANçAs? 
os filhotes de boa parte dos 
animais mamíferos (como cães, 
gatos, cavalos e vacas, por 
exemplo) também têm dentes 
de leite. depois de algum tempo, 
eles caem e são trocados  
por dentes permanentes e mais 
resistentes. mas alguns bichos, 
como os golfinhos, têm apenas  
uma dentição ao longo da vida.

texto:  thereza venturoli e ivonete lucírio

se CAdA PessoA seNTe  
A TemPeRATuRA de um 
jeiTo, Como é medidA  
A seNsAção TéRmiCA?
o que chamam de sensação 
térmica é um valor médio 
calculado para a população de 
determinada região. a definição 
da sensação térmica leva em 
conta a quantidade de vapor 
d´água, a temperatura do ar  
e a velocidade do vento. o  
cálculo é feito por uma fórmula 
matemática, que considera 
também pesquisas de opinião 
feitas com várias pessoas. 
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6. Quando está tudo quieto, 
seus pais sabem que está:

   Brincando de imaginar 
histórias ou de desenhar.

   Vendo seu time jogar na TV.
   observando bichos e plantas 

pela casa.

7. Em um domingo de chuva,  
a melhor diversão é:

   procurar uma quadra 
coberta para brincar.

   Brincar com bicho de 
estimação.

   Ligar o som bem alto para 
dançar e cantar em casa.

8. Se está jogando com seus 
amigos e a bola cai no quintal  
de uma casa sinistra e vazia,  
qual a sua reação?

   pensa em pegar outra bola 
para continuar o jogo.

   Sugere que entrem no 
jardim para pegar a bola  
e aproveitem para investigar 
o jardim.

   Combina com a turma de 
entrar na casa para procurar 
fantasmas.

9. Que museu você gostaria  
mais de visitar?

   o Museu de História 
Natural, em Nova York.

   o Museu olímpico, 
na Suíça.

   o Museu de Cera, 
em Londres.

10. Que evento você mais 
curte na escola:

  a feira de ciências.
   os campeonatos  

de esporte.
  a festa junina.

11. Que personagem mais 
combina com seu jeito:

  o Bob Esponja.
  o Homem de Ferro.
  o Homem-aranha.

atleta, Cientista ou artista? 
será engraçado desCobrir 
que Celebridade voCê seria

se marcou mais  
Curioso e observador,
você pode virar um
cientista famoso.  
Afinal, tem interesse  
pelo que acontece  
ao seu redor, gosta  
de pesquisar e está 
sempre procurando 
explicações lógicas  
para tudo.

se marcou mais  
Já pensou em ser  
ator ou cantor? Parece 
que você leva jeito,  
pois curte se expressar
usando a voz e o corpo,
gosta de ler, de ver
filmes e de inventar
histórias. Quem sabe
você não fica famoso?

se marcou mais  
Você bem que pode
virar um atleta muito 
famoso no futuro.  
Afinal, é bem agitado, 
está sempre inventando 
brincadeiras para correr 
ou pular, curte esportes  
e procura se concentrar 
bastante em tudo  
o que faz.

texto:  maria carolina cristianini  

5. Se mudasse de escola,  
o que você tentaria fazer  
para se enturmar com aqueles 
que parecem combinar mais 
com você?

   Contaria piadas para 
eles no intervalo.

   Faria um trabalho em 
grupo com eles.

   Entraria para o time 
deles na aula de 
educação física.

1. Se vai combinar um passeio 
com a turma, você prefere ir:

  ao cinema.
  ao zoológico.
  ao clube.

2. Você adoraria comprar:
  Um livro raro.
   Uma bola autografada 

pelo seu ídolo.
   o cachecol usado por 

seu artista favorito.

achei um  
monstro  
pessoal!

3. Se fosse comprar um 
desenho em DVD, escolheria:

  Alvin e os Esquilos.
  A Era do Gelo.
  Super Onze.

4. Na hora de brincar,  
você prefere:

  pega-pega.
  Um jogo de xadrez.
   Um desafio 

de mímica. aiai.. . vai ter  
feira de  
ciencias
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Por que há tanta diferençade sotaque no Brasil?



  Jogos vorazes  
  Quando Katniss Everdeen  

resolve participar para poupar  
a irmã mais nova, causando  
grande comoção no país,  
ela sabe que essa pode ser  
a sua sentença de morte.

  ruínas de gorlan  
  Durante a vida inteira,  

o pequeno e frágil Will  
sonhou em ser um forte  
e bravo guerreiro, como  
o pai, que ele nunca  
conheceu. 

 Caixa de deseJos  
  Quando vó Laurinda  

morre, deixa para Marília  
uma caixa ‘mágica’ onde  
ela deve guardar seus  
desejos para nunca se  
esquecer deles.

 o anel de fogo  
  Um erro nas reservas  

de um hotel forçou quatro  
jovens que nunca se viram  
antes a dividir um quarto, 
naquela noite de nevasca  
em roma.

  insurgente  
  a jovem Tris tenta salvar  

aqueles que ama –  
e a própria vida –  
enquanto lida com  
questões como mágoa,  
perdão, identidade, lealdade...

 Cidades de papel  
  Quentin Jacobsen tem uma 

paixão platônica pela magnífica 
vizinha e colega de escola, 
Margo roth Spiegelman. Um 
dia ela invade sua vida pela 
janela de seu quarto...

 Minha vida fora de 
 série: 2ª teMporada 
  priscila agora está com 16 

anos e começa a lidar com 
questões mais sérias que alguns 
adolescentes enfrentam - 
vestibular, amizades, namoro...

 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.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • janeiro 2015

Will & Will: um nome,  
um destino
adolescentes dividem o mesmo 
nome. Circulando em ambientes 
completamente diferentes, 
embarcam em uma aventura  
de épicas proporções.

 a Menina Mais fria  
 de Coldtown  
  No mundo de Tana existem 

cidades rodeadas por muros 
- são as Coldtowns. Monstros 
e seres humanos ocupam  
o mesmo espaço.

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*

   Capão pecado (Ferréz) 
A história é sobre um garoto que sonha ser escritor  
e se apaixona pela namorada do melhor amigo. O legal 
é que a linguagem é bem próxima da periferia. Pela 
primeira vez, me senti identificado com um livro adulto. 
Augusto Novaes, 16 anos. Lê 2 livros por mês.

 
   Dom Casmurro – quadrinhos  
(Machado de Assis, Rodrigo Rosa e Ivan Jaf) 
Gostei tanto da versão original, que peguei esta  
adaptação – está em quadrinhos. São as mesmas 
memórias do Bento e a dúvida se a Capitu o traiu  
ou não. É bem divertido. Recomendo para todos lerem. 
Jonas Barreto, 16 anos. Lê 3 livros por mês.

 
   Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres  
(Clarice Lispector) 
É sobre a vida de uma menina, a Lori, que tenta descobrir 
quem ela é. Para isso, ela conta com a ajuda de um amigo, 
o Ulisses. Achei a leitura superdivertida e rápida. A Clarice 
realmente entendia muito da cabeça de uma adolescente.  
A indicação da leitura foi de uma professora da escola. 
Thaís Ferreira, 15 anos. Lê 5 livros por mês.

* Leitores da Biblioteca de São Paulo
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TexTo: Fred Linardi

o tamanho do Brasil e o isolamen-
to geográfico de algumas regi-
ões contribuem para que haja 

jeitos diferentes de falar o português 
por aqui. além disso, o passar do tempo 
e a influência de imigrantes, desde a colo-
nização, também moldaram os sotaques 
brasileiros. Desde 1500, portugueses de 
várias regiões e níveis sociais – com sota-
ques diferentes desde a terrinha – chega-
vam impondo o novo idioma aos índios e, 
mais para a frente, aos escravos. atualmen-
te, por maior que o Brasil seja, a língua se-
gue a mesma em qualquer região, sofren-
do apenas algumas mudanças no som e 
no ritmo da prosa.

de soTAques No BrAsil?
diFereNçA

Por que há TANTA

queM Tá FAlANdo?
Embaralhamos vários sotaques para você 
identificar a quem pertencem. Marque a sua 
resposta nos quadradinhos para conferir  
as respostas.

(a) BAiANo

(d) gaúcho

(e) MiNeiro

(f) cAriocA

(g) paulistano

(c) curiTiBANo

(b) cuiABANo

 1. “Eu gosto de ouvir um rrróquenrrrol 
tomando leite quente” a letra E, depois do  
D e do T, não é pronunciada como I. Já o r, às vezes,  
é pronunciado continuamente.

 2. “Tu párte agora às dééz da noite, guri?” 
Imigrantes italianos e alemães influenciaram o 
sotaque. Mas o jeito de reforçar o final das palavras 
é herança do espanhol.

 3.”Entãum, mêo, pur quê cê num foi 
na festchinha?” Imigrantes de todo o mundo 
influenciaram esse sotaque. Línguas indígenas 
também temperam esse jeito de pronunciar o r.

 4. “Fetcha a porta! Oví dizê que hodje 
vai caí um tchuvão.” o r arredondado também 
aparece neste sotaques dos mais “diferentões”  
do Brasil. Bastante influência dos índios da região. 

 5. “Vamosh pegarh uma onda mánêra? 
Pôa, demorô!” portugueses da nobreza ensinaram 
muitos a falar o r “assoprado” – quando antes de 
consoante – e com um som de X na letra S. 

 6. “Oxênti, tu acha qui eu sô di oondiii?” 
Colonos portugueses e escravos vindos de 
diferentes regiões da África deram origem a esse 
jeitão mais lento e arrastado de falar. 

 7. “Cêé dakimês? Pópegá um lugar procê.” 
aqui, se fala cortando e emendando palavras – 
“ocê” já ouviu alguém falar “desjei” (desse jeito)? 
Influência de índios, africanos e portugueses.

respostas: 1c; 2.D; 3G; 4B; 5f; 6a; 7e
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TexTo:  Marina MotoMura 
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se a vIDa começa aos 40, fIque sosseGaDo: você vaI  
vIver 73 anos. essa é a esperança De vIDa ao nascer  
para os BrasIleIros. saIBa onDe estão os países onDe  
a vIDa é maIs lonGa e Boa velhIce

mapa da
longevidade

 BrAsil seNil 
a LoNgEvIDaDE  DoS  
BraSILEIroS vEM aUMENTaNDo
os brasileiros ganharam quase dez 
anos a mais de vida desde 1980 (veja 
gráfico na página ao lado). E olha 
que, em 1960, a expectativa de vida 
era 54,6 anos! as mulheres vivem 
bem mais: em 2008, a média para a 
mulherada era de 76,8 anos, contra 
69,3 para os marmanjos. Conheça os 
estados mais e menos longevos:

Distrito Federal 75,6 ANOS
Santa Catarina 75,5 ANOS
Rio Grande do Sul 75,3 ANOS
Minas Gerais 74,9 ANOS
São Paulo 74,5 ANOS

Paraíba  69,4 ANOS
Piauí   69,3 ANOS
Pernambuco 68,7 ANOS
Maranhão 68,0 ANOS
Alagoas  67,2 ANOS

 Ê mundo vÉio! 
Vive-se, em média, 66,5 

anos no planeta. Do 
país mais longevo (84,3 

anos) àquele onde se 
morre mais jovem (38,2 
anos), são 46,1 anos de 

diferença!

 + 

 -  
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 de 75  
 a 80 

62 paíSES
Essas nações não 

chegam a ser celeiro 
de centenários, mas 
têm expectativa de 
vida alta. Entre elas,

Áustria, Holanda, 
Luxemburgo e vários 

países europeus. 
Alguns países 

sul-americanos 
estão nessa leva: 
Argentina (76,6
anos) e Uruguai 

(76,3 anos).

 5.71 
 milhões 

Derrame  
e outras doenças 

cerebrovasculares

 de 70  
 A 75 

59 paíSES
O grupo onde o 

Brasil se encontra,
é formado por

países em 
desenvolvimento
e algumas nações 
do Leste Europeu, 

como Hungria e 
Lituânia. Turquia, 

Nicarágua e 
Guatemala estão 

logo abaixo do 
Brasil na 

expectativa de vida.

 4.18 
 milhões 
Infecções do 

trato respiratório 
inferior

 de 65  
 a 70 

23 paíSES
Países asiáticos  

são a maioria desse 
bloco “ameaçado  
de rebaixamento” 

– Cazaquistão, 
Turcomenistão, 
Azerbaidjão e 
Paquistão não 

ultrapassam os 70 
anos de expectativa 
de vida. No Iraque, 
apesar da guerra,  
se vive 69,95 anos 

em média.

 3.02 
 milhões 

Doenças 
pulmonares 

obstrutivas crônicas

SeGuro Morreu de VeLHo…
…MaS a MaIorIa DaS pESSoaS MorrE é Do Coração MESMo!  

vEJa o QUaNTo aS prINCIpaIS DoENçaS MaTaM EM UM aNo:

 coNheçA As 5  PessoAs  
 mais velhas do mundo  

1  Eugénie Blanchard (FR)
114 anos, 98 dias
2  Eunice Sanborn (EUA)
113 anos, 309 dias
3  Besse Cooper (EUA)
113 anos, 272 dias
4  Walter Breuning (EUA)
113 anos, 246 dias
5  Chiyono Hasegawa (JP)
113 anos, 186 dias

 + de 80 
22 paíSES

A seleta elite onde 
se vive mais de 80 

anos é liderada 
por Macau (84,36 

anos), região 
administrativa 
da China que 

tem, entre outros 
destaques, um dos 
IDHs mais altos do 

mundo (0,909) e alta 
média de médicos 

por habitante 
(2,3 para cada mil 

habitantes).

 7.20 
 milhões 

Doenças 
coronarianas

 - de 65  
57 paíSES

O grupo onde se vive 
menos inclui a África 
do Sul, que já foi sede 
de Copa do Mundo, 

com expectativa de 
vida de 48,9 anos. 
Mas a lanterna fica 

com Angola, com 
38,2 anos – resultado 

de doenças como 
malária e diarreia.

O país também  
é campeão de 
mortalidade  

infantil.

 2.16 
 milhões 

Diarreia

1 2 3 4 5

expectatiVa de Vida peLo Mundo
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