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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*

  Tem um leão na minha casa!  
(Graziela Bozano Hetzel) 
Uma menina acha que tem um leão no quarto dela  
e não consegue dormir de medo. Só ela ouve o rugido  
e de dia fica vendo o leão na escola, nas brincadeiras...  
a irmã mais velha vai dormir com ela e acaba o medo. 
Anna Paula Lopes, 7 anos. Lê 3 livros por mês.

   Ei, ei, ei, Vanderlei (Estevão Marques) 
É a história de um macaco que deixa cair a banana  
dele dentro de um buraco no tronco de uma árvore e fica 
pedindo pra todo mundo ajudar a tirar a banana de lá.  
Só que ninguém ajuda. aí ele resolve pedir ajuda  
pra Dona Morte. 
Higor Machado, 8 anos. Lê 10 livros por mês.

  Cocoricó - Aniversário da vovó (Maria Guida) 
a avó do Júlio faz aniversário e ele não sabe o que dar  
de presente. aí ele e a turma do paiol resolvem fazer  
uma festa, só que o Dito e o Feito atrapalham tudo.  
o Cocoricó é muito legal. 
Isaac Vieira, 5 anos. Lê 5 livros por mês.
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  Maricota E cocota 
  Toda criança gosta de  

conversar com os objetos  
que fazem parte de seu dia  
a dia. Rafael encontra sua 
primeira escova de dente,  
a Cocota.

 avEnturas do 
 lobisoMEM banana 
  Luke é um lobisomem adolescente. 

Nesse diário, descreve fatos 
inusitados que marcam sua nova  
vida e como embarcou em uma 
extraordinária aventura.

chapeuzinhos 
coloridos
A heroína pode ser uma 
menina que sonha em ser 
famosa, outra que é caçadora, 
ou ainda outra que adora 
comer (e seu prato preferido  
é bisteca de lobo).

1
  histórias 
 dE princEsas
  Este livro contém duas 

histórias diferentes. As 
crianças vão se surpreender 
em cada aventura desta 
coleção encantadora.

 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 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.

  Escolha E aprEnda  
 EstaçõEs 
  Um livro interativo para 

pequenos leitores, com 
imagens características das 
estações do ano. Basta escolher 
a estação e girar a roda.

 o EstudantE – vol. ii –   
 MaMãE quErida 
  A história de Rosana, mulata, 

que ao atingir a idade escolar, 
passará a ser vítima de racismo. 
E a luta de Roberto para curar  
a mãe de uma crise nervosa.

  o pEquEno príncipE 
 E o pássaro dE fogo 
  Para punir o rei Huang por  

ter roubado a coroa e 
aprisionado sua irmã Feng,  
o Pássaro de Fogo queima 
tudo o que vê pela frente.

3 7
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5 9

62 10

 laços dE sanguE 
  Sydney tenta ajudar a  

esconder Jill Dragomir,  
uma princesa vampira que  
está sendo perseguida por 
rebeldes que querem  
o poder.

8

* Leitores da Biblioteca de São paulo
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O trabalhO é tãO impOrtante que  
em váriOs países existe O Dia DO 

trabalhO. a iDeia nãO é apenas ter um 
feriaDO, e sim refletir sObre O valOr 

DO trabalhO e sObre cOmO precisamOs 
uns DOs OutrOs.

texto:  juliana mOiOli
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trAbAlhos  DifereNtes   
Nem todas as formas de trabalho são iguais, 
mas todas têm muito valor. Confira:

trAbAlho 

trAbAlho remuNerADo 
É aquele em que a pessoa que realiza as tarefas re-
cebe um pagamento, como acontece com médicos, 
encanadores, professores e muitos outros.

trAbAlho Doméstico
São as tarefas realizadas em casa, sem pagamento, 
para organizar o dia a dia da família. Nesse tipo de 
trabalho, você também pode ajudar, juntando-se 
aos seus pais na hora de fazer arrumações em casa.

trAbAlho voluNtário 
É o trabalho feito para ajudar a melhorar a 
sociedade, mas sem pagamento. Há professores e 
dentistas, por exemplo, que ajudam comunidades 
carentes, pessoas que acompanham gente idosa e 
outras que contam histórias em hospitais e assim 
ajudam os outros.

DiA Do
Em 1º de maio de 1886, um grupo de trabalhadores
norte-americanos fez uma greve para protestar contra 
as terríveis condições de trabalho da época e impediu a 
entrada de operários em várias fábricas. Policiais foram 
enviados para enfrentar os trabalhadores e muitos 
foram feridos ou presos e houve até mortos. Alguns 
anos depois, um grupo se reuniu em Paris e criou  
o Dia Internacional do Trabalho, uma forma de 
homenagear aquelas pessoas que ajudaram a 
sociedade a perceber a necessidade de fazer leis  
para proteger os direitos dos trabalhadores.

DAtA esPeciAl
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Qual é o cúmulo do tombo?
Cair na realidade.

o Que vai de um lado para  
o outro sem sair do lugar?
O pêndulo do relógio.

Quem é o pior jogador
de futebol do mundo?
O pirata, que tem perna de pau.

Qual é o passatempo preferido  
da vaca malhada?
Ir à academia.

Qual é a tecla do computador  
Que o astronauta mais gosta?
A do espaço.

se vem de cobra, pode  
matar.  se vem de navio, pode 
salvar. o Que é?
O bote.

PiADAs curiosiDADes
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se soltAmos um 
bAlÃo De Ar QueNte, 
Até oNDe ele sobe?  
há dois tipos de balão. o 
primeiro é preenchido com 
ar quente e depois é fechado. 
o segundo tem uma 
abertura com uma chama 
embaixo para aquecer o ar e 
fazer o balão subir. Esses 
balões sobem porque o ar 
quente é mais leve que o ar frio 
e a altura máxima que atingem 
depende do material do balão, 
mas dificilmente  
eles estouram. 

o isoPor PoDe ser 
reciclADo? QuANto 
temPo ele DurA?
sim, o isopor pode ser reciclado
e, se isso não acontecer, ele 
demora de 150 a 200 anos para 
desaparecer na natureza. ele  
deve ser colocado no mesmo 
recipiente de reciclagem de 
plásticos e será misturado a outras 
substâncias para se transformar  
em tubos de canetas, molduras 
para quadros, rodapés e até solas  
de sapatos. mas vale lembrar que  
só se deve reciclar o isopor limpo.

texto:  suZana Dias

QuANto temPo levA PArA um 
AstroNAutA chegAr à luA?
a distância entre a terra e a lua é de 
mais ou menos 384 mil quilômetros. a 
apollo 11 foi a primeira nave tripulada 
que chegou até lá e fez uma viagem 
de 76 horas. outras missões até a lua, 
realizadas entre 1969 e 1972, levaram 
em média 70 horas. atualmente não 
há nave preparada para essa 
viagem, mas um veículo espacial 
mais veloz pode ser criado para essa 
missão. se fosse possível ir 
caminhando até lá, um homem
levaria quase 14 anos para chegar.
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PersisteNte?

4. Se o seu sonho é ser um 
recordista de natação, mas você 
não nada bem, logo pensa em:

   Treinar todos os dias.
   Desistir do esporte.
   Se dedicar mais às aulas.

5. Como você reage se chama 
seu melhor amigo para viajar  
e os pais dele não deixam?

   Convida outro amigo.
   Sugere que ele insista.
   pede a seus pais que falem 

com os pais dele.

6. Se um amigo não gosta da 
maquete que você fez para um 
trabalho de escola, como reage?

   Tenta melhorar a maquete.
   Fica quieto e bem irritado.
   Fica meio chateado, mas 

acha legal a sinceridade dele.

7. Se quer entrar para o grupo de 
teatro na escola, mas não é muito 
bom em decorar falas, você:

   Esquece o assunto.
   oferece ajuda com o som.
   Treina em casa e pede ajuda 

ao professor.

8. Depois de tentar montar um 
brinquedo sem sucesso, você:

   Brinca com a parte que 
conseguiu montar.

   relê o manual e pede ajuda 
na montagem.

   Brinca com outra coisa. 

9. O que você faz se ganha um 
cãozinho que insiste em fazer 
xixi na sua cama?

   Decide treiná-lo.
   Devolve o bichinho. 
   pede ajuda a seus pais.

10. Se começa uma coleção  
de figurinhas, você:

   preenche o álbum.
   acaba desistindo.
   Só termina se o álbum for 

legal.

11. Se tem dificuldades na lição 
de casa, você:

   pede uma ajuda a seus pais.
   Consulta livros, telefona 

para seus colegas e fala 
com seus pais.

   Faz só os exercícios  
que consegue.

responda às perguntas e descubra

se marcou mais  
Você não desiste fácil.
Quando se depara com
um problema, corre 
para resolvê-lo e, muitas 
vezes, consegue realizar 
seus projetos. É legal o 
esforço para conseguir  
o que quer, mas de vez 
em quando pode ser 
preciso mudar de ideia.

se marcou mais  
Diante de um problema,
muitas vezes você tenta
achar um jeito diferente
de atingir seus 
objetivos, sem desistir 
de tudo. Se adapta  
às situações e não se 
chateia muito quando 
as coisas não dão certo.

se marcou mais  
Quando alguma coisa 
não vai bem, você muda  
de ideia e desiste logo. 
Fique atento para ter 
certeza de que não está 
se assustando demais 
com os obstáculos. 
Muitas vezes, com mais 
dedicação é possível 
conseguir realizar  
o que deseja.

1.  Quando seu time perde 
muitas vezes seguidas, 
você:
   Fica um tempo sem 

assistir aos jogos.
   pensa em mudar de time.
   Tenta incentivar mais 

amigos a torcer com  
você para animar  
o seu time.

você é

texto:  luDmilla balDuinO

2. Se quer fazer uma festa 
no prédio e a turma não se 
empolga, você:

   organiza tudo e tenta 
animar os amigos.

   pede a seu melhor amigo 
que o ajude.

   Vai a uma festa de outra 
turma e esquece o 
assunto.

3. Ao ler um livro que seus 
amigos adoraram, mas acha  
a história chata, você:

   Lê até o final, porque a 
história pode ser legal.

   Larga o livro e procura 
outro mais divertido.

   Tenta chegar até a 
metade, para ver se  
o livro melhora.



es
pa

lh
a

fa
to

s
b

ilu



espalha
Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (SiSEB)

:

fatos

Top10 • os livros juvenis mais lidos do mês

Exitem gírias na lingua de sinais dos surdos?

Desconhecimento geral
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O que molha mais,correr ou andar na chuva?



  A bússolA de ouro 
  Um redemoinho de poeira 

misteriosa está por toda parte, 
tornando possível às crianças 
conhecerem segredos que 
os adultos dariam tudo para 
desvendar. 

 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.

 CidAdes de pApel 
  Quentin Jacobsen tem uma  

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

  A mAldição do TiTã  
  Um chamado do amigo Grover 

deixa percy Jackson a postos 
para mais uma missão - dois 
novos meios-sangues foram 
encontrados, e sua ascendência 
ainda é desconhecida.

 As CriAnçAs TroCAdAs  
  Jayne é uma adolescente rebelde 

e desbocada. Sem dinheiro e sem 
rumo, ela e seu colega de escola 
Tony fogem de casa e encontram 
outros jovens em situação 
semelhante.

 CidAde dAs CinzAs 
  Jace parece determinado  

a deixar todos enfurecidos. 
Triângulos amorosos surgem, 
vampiros renascem e angústias 
adolescentes florescem em  
seu grupo de amigos. 

 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.

 A mão esquerdA 
 de deus 
  a intenção dos Lordes opressores 

do Santuário dos redentores é 
fortalecer os internos, preparando-
os para uma monstruosa guerra  
entre o bem e o mal.

top 10

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

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.

 sussurro 
  Entrar em um relacionamento 

não estava nos planos de 
Nora Grey. Seduzida pelo 
sorriso despretensioso de 
patch, ela se sente incapaz de 
pensar com clareza.

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*

   Harry Potter e as Relíquias da Morte (J.K. Rowling)
Retrata o final, onde tudo acaba, a última batalha onde 
Harry, com a ajuda de seus amigos Rony e Hermione, 
vencem Tom Riddle (Lord Voldemort), destruindo  
suas Horcruxes. 
Eduarda Souza de Oliveira, 12 anos. Lê 8 livros por mês. 

    Um herói para Wondla (Tony Diterlizzi) 
Neste livro, sequência de Em busca de Wondla, Eva 
Nove e seu companheiro azul Andrílio vão até Nova 
Ática, uma cidade humana, com a esperança de paz e 
harmonia, mas a cidade esconde grandes segredos. Ela 
embarca em mais outra aventura em busca da verdade 
e descobre coisas que lhe respondem muitas perguntas. 

      Na natureza selvagem (Jon Krakauer) 
Na real história de vida de Chris Mcclanders,  
descobrimos por tudo que ele passou, viu e conheceu, 
antes de encontrarem seu corpo já decomposto num 
ônibus abandonado no Alasca. 
Herison Deivi Piza, 15 anos. Lê 2 livros por mês.

* Leitores da BPM Profª  Iracema B. Hoppner – Santa Lúcia/SP
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Veja algumas das 
mais preciosas 
pérolas que já 

pintaram em proVas 
escolares. são 

respostas nota zero 
que rendem piadas 

nota 10 
TexTo: yuri vasconcelos

geral
desconhecimento

Segundo esse aluno, os 
mortos-vivos “nasceram” 
no Egito antigo.

Os raios 
ultravioleta 
são perigosos, 
sim, mas estão 
longe de ser 
violentos.

O país dos 
malaios é 
a Malásia.

Destilação é um 
processo físico-
químico
usado para 
separar duas ou 
mais substâncias
presentes numa 
mistura líquida.

As Cruzadas eram expedições 
militares organizadas entre 1095 
e 1291 pelas potências cristãs 
europeias. O objetivo era combater 
os islâmicos no Oriente Médio.

Quem tem 500 anos – mais 
precisamente, 514 anos, é o Brasil. 
A natureza já existia no país muito 
antes da chegada dos portugueses.

Nada disso! A principal função
do esqueleto é sustentar e dar 
forma a um corpo.

Nota 10 para  
a encheção  
de linguiça!

Confusão total entre aids e 
dengue. A aids é transmitida 
pelo vírus HIV, enquanto a 
dengue é transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti.
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TexTo: Giselle Hirata

sim, existem várias.  a modalidade vi-
sual-espacial, utilizada na língua brasileira 
de sinais (libras), permite expressar emo-

ções, apelos e sensações. e, como qualquer 
outro idioma, ela não é universal e pode variar 
dando origem a uma linguagem popular, as 
gírias. “assim como no português, também 
encontramos em libras gírias que são usadas 
em vários estados do Brasil, enquanto ou-
tras têm seu uso restrito a uma determinada 

região”, explica Walkiria duarte, psicóloga 
e coautora do novo Deit-Libras. ( Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 
Sinais Brasileira - Libras). é por isso que muitas 
expressões não são reconhecidas por toda a 
comunidade surda. mas isso tende a mudar 
com a publicação de dicionários e a difusão 
do curso de letras libras. logo, um sinal po-
derá se tornar uma gíria comum no país todo, 
como “tá ligado?” ou “falô!”, entre outras.

manual  do  papo  manual  Aprenda algumas das gírias mais populares na língua de sinais. gestos  em  comum  
Algumas gírias da língua de sinais utilizam 
gestos e expressões parecidos ou idênticos 
aos que usamos no dia a dia.

na lingua
dos surDOs?

existem gírias

de sinais
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x

Mão direita em “x”, com 
palma voltada para trás. 
o indicador, apontando 
para a direita, deve tocar 
o canto direito da boca.

Mão direita em “v”,  
com palma para trás e 
dedos apontando para  
a esquerda. a outra  
mão com palma para a 
direita, dedos para cima.

Mão esquerda em 
“s”, palma voltada 
para cima. a mão 
direita em “x”, com
palma voltada  
para baixo.

Deslizar a mão em “x” 
para trás, em direção à 
orelha direita. repetir 
o mesmo movimento 
duas vezes.

Esfregar a ponta do 
dedo indicador direito 
no antebraço esquerdo, 
de cima para baixo, 
indicando irritação  
ou nervosismo.

a mão em “v” vai em  
direção à palma da mão  
de apoio, tocando-a  
com a ponta dos dedos.

peixe  Pessoa que tem 
o rosto feio, mas o corpo 
bonito - “mulher-camarão” 
ou “raimunda”.

esquentado  
Nervosinho, irritado, 
bravo.

tomada  Quer dizer o 
mesmo que as  gírias“se liga!”, 
“acorda!” ou “se anime!”

Doido!

Folgado...

Esta  
no papo!

Que saco!
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LEGENDA
             área de contato com a chuva 

Quando a chuva é moderada e cai em linha 
reta, é melhor andar. Em uma velocidade menor, 
menos gotas irão atingi-lo. Ao correr, a sua 
velocidade aumenta. Aí você vai molhar não só  
a cabeça e os ombros mas toda a parte frontal 

Debaixo de toró, dá no mesmo: vai ficar 
encharcado. Se correr, vai tomar mais chuva por 
causa da velocidade, mas, em compensação, 
vai ficar menos tempo debaixo d’água. Se você 
prefere andar, a vazão de água será menor, mas 
ficará mais tempo na chuva 

Se você tem uns bons quilos a mais, corra!  
Já que a sua área é maior, melhor apertar o 
passo. Como os magrinhos têm pouca área  
de contato, menos gotas de chuva irão  
atingi-los durante o trajeto. Neste caso,  
andar é a melhor solução

1  Em cAsO DE chuviscO, ANDE

2  em caso de chuva forte...

3  gOrDiNhOs, pé NA TábuA!depende.  muitos fatores inter-
ferem nesse resultado como, 
por exemplo, a distância per-

corrida, o tempo embaixo d’água, a 
intensidade da chuva e a área do cor-
po. “os elementos que determinam a 
quantidade de água que uma pessoa 
vai receber são a velocidade resultan-
te da chuva e a superfície de contato. 
mas, o que importa é o ângulo que 

gotas fazem ao atingir o corpo. quan-
to maior o ângulo de inclinação na 
vertical, mais chuva o cara vai tomar. 
e isso aumenta à medida que a velo-
cidade da pessoa fica maior”, explica 
cláudio furukawa, do instituto de fí-
sica da usp. então, se você não é bom 
de conta, melhor mesmo é sempre 
andar com um guarda-chuva, só por 
precaução.

quEm ficA mAis mOlhADO?  
Saiba em quais situações é melhor andar  
e quando correr é a única soluçãoO quE mOlhA mAis,

DEbAixO

correr

DA chuvA?
ou andar

1

2

3
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