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cachorro ou gato?

Ni-hao!
Hello!

Oi!
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1

Mariana Silva – Guarulhos (SP).

S ucesso
Muito obrigado por nos enviar o Espalhafatos
mensalmente. Ele faz muito sucesso aqui com
o público infantojuvenil, para o qual nós destinamos
o jornal. Parabéns pela publicação!!!

Douglas de Oliveira Alves – BPM Ateneu Ubatubense – Ubatuba-SP

U
 nindo o útil ao agradável
É muito bom receber o jornal Espalhafatos. Há uma
grande aceitação do público-leitor, principalmente
o infantojuvenil. As leituras são interessantes,
descontraídas e com ilustrações que incentivam
ainda mais o gosto pela leitura. E eu, como atendente
responsável pela biblioteca, fico muito feliz.

4

Só para garotas:
como ser a melhor
em tudo
Dicas e truques diversos
que englobam várias áreas
de interesse: etiqueta,
sobrevivência, beleza e
relacionamento com os pais.

5

	Meu pequeno gremista
	Por que é tão bom
torcer pelo Grêmio?
Humberto Gessinger,
vocalista da banda
Engenheiros do Hawaii e
sonoro gremista, responde.
	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).
	Vira-lata
	A realidade da sociedade.
A situação das pessoas
desabrigadas é retratada
indiretamente, conforme
se desenrola a história do
cãozinho abandonado.
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9

	O planeta lilás
	Nesta história do genial
Ziraldo, há um bichinho
muito pequeno que quer
conhecer algo mais
que seu monótono
planeta Lilás.
	Sete ossos e uma
maldição
	Respire fundo antes de
começar a leitura. São
histórias que levam a viagens
aterrorizantes, mas sem
manchar o papel com sangue.
	O mar
	Coleção O Livro das
Perguntas. Explore o mundo
marinho com seus amigos
da Vila Sésamo e tire suas
dúvidas nesta divertida
brincadeira.

terra do nunca
O caminho

Com um pouco de pó
mágico, os viajantes voam
em direção à segunda
estrela à direita, até
amanhecer.
Quem foi

Wendy e seus irmãos, com a
ajuda de Peter Pan.
O lugar

Marisa Aparecida Ferraz – Biblioteca Pública Municipal de Ipiguá (SP)
2

Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!
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	O que cabe
num livro
	Histórias de dinossauros,
aviões, insetos e brinquedos
desvendam as formas e cores
por meio da leitura e do
contato com o objeto livro.
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	Um amigo do
outro mundo
	Vinda do espaço, uma nave
aproxima-se do nosso planeta
em missão de paz. Mas a turma
que ele encontra é de arrepiar:
Penadinho e seus amigos.

10

	Um coração
para você
	Um presente para aqueles
que querem inovar ao dizer
‘Te amo!’. O livro percorre
formas de entrega, pois são
tantos os sentimentos...

É uma ilha cheia de lugares
misteriosos, como o lago das
sereias e a taba dos índios.
Há montanhas por todos os
lados e muito verde.

Habitantes

Peter Pan mora na ilha com
outras crianças, que nunca
crescem, e há também
piratas, índios, sereias, a fada
Sininho e o malvado Capitão
Gancho e seus homens.
Como voltar

É um mistério... Talvez
o melhor jeito seja voar.
Tudo o que se sabe é
que Wendy e os irmãos
voltaram antes mesmo
que os pais percebessem
a ausência deles.

lugares encantados

E ncanto
Tive acesso ao Espalhafatos na Biblioteca do
Centro Educacional Adamastor, de Guarulhos,
e fiquei encantada. Parabéns pelo lindo trabalho.
Continuem assim.

guia dos mundos

Fique por dentro dos mistérios de lugares
encantados de livros, filmes e desenhos
texto: Maria carolina cristianini

reino das
Águas claras
O caminho

Começa em um riozinho no
Sítio do Picapau Amarelo,
onde há uma gruta e um
portão de coral: essa é a
entrada.
Quem foi

A menina Narizinho
e a boneca Emília.
O lugar

Há campos de algas,
bosques de esponjas vivas
e florestas de coral, além
do castelo do príncipe.

Habitantes

O Príncipe Escamado, uma
aranha costureira, um sapo
que é segurança do príncipe
e o Doutor Caramujo, que
receita pílulas incríveis que
fazem a boneca Emília falar.
Como voltar

Uma ventania arrasta
a garota e a boneca de
volta quando elas ouvem
os gritos da avó da garota,
que chamava por ela no
mundo real.

espalhafatos
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cartas DOS LEITORES

país das maravilhas
O caminho

A entrada é pela toca
de um coelho. No final
do buraco, há uma sala
com uma porta
minúscula e, do outro
lado, está o País das
Maravilhas.
Quem foi Alice.
O lugar

Parece um jardim normal,
mas qualquer coisa pode

acontecer nesse país!
Habitantes

Além do coelho, há uma
rainha malvada, um
chapeleiro louco, um
gato misterioso e outras
figuras fantásticas.
Como voltar

Nem Alice sabe.
Ela consegue voltar
de repente, como se
acordasse de um sonho.

ilustrações: cris eich
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CURIOSIDADES

O que é que passa pelo Sol
sem fazer sombra?

O vento!
Por que o cachorro tem medo
de chegar perto do fogo?

Porque não quer virar cachorro-quente.
O que é que corre o pasto inteiro
sem se mexer?

A cerca.
Como se faz omelete de chocolate?

Com ovos de Páscoa!
O que é meu, mas meus amigos
usam muito mais do que eu?

O meu nome.

Por que a melancia
tem tantas sementes?

As sementes da fruta são
essenciais para a reprodução
da planta. Algumas espécies
produzem uma ou poucas
sementes. Nesse caso, a
semente é grande e resistente,
como a do abacate. Já a
melancia tem sementes
pequenas e frágeis e precisa
de muitas para aumentar as
chances de algumas resistirem
para dar origem a novas plantas.

É uma informação passada rapidamente
no meio de outras mensagens e que
captamos sem perceber ou prestar
atenção. Isso pode acontecer, por
exemplo, com programas, filmes ou
propagandas na televisão. Talvez você
nunca tenha reparado, mas, às vezes,
em uma cena de filme aparecem, de
forma rápida e discreta, o nome ou
a imagem de um produto. Enquanto
assiste ao filme, você nem se dá conta
de que viu aquilo, mas a mensagem
é percebida pela visão e fica gravada
em seu cérebro. Isso pode, por
exemplo, influenciá-lo na escolha
do que vai beber no dia seguinte.

Oi!

Por que, em cada país,
se fala uma língua?

Não se sabe ao certo, mas
estudiosos acreditam que,
conforme os grupos humanos
habitaram novos lugares, cada
turma desenvolveu seus
costumes e viu que precisava de
palavras para se comunicar. Aos
poucos, criaram maneiras de se
expressar e, com o tempo, cada
jeito de falar evoluiu até surgirem os
idiomas. Estudos atuais indicam que
existem 6.909 línguas vivas, ou seja,
usadas por ao menos uma
comunidade ao redor do mundo.

cachorro

ou gato?
Marque respostas que combinam
com você e descubra qual desses
dois bichos você seria
texto: ludmilla bauduino

1. Na hora de escolher um
brinquedo, você prefere:
Uma bola para brincar
com a turma.
O videogame.


5. Quando seus pais dizem
que é hora do banho, você:
Já tomou seu banho
faz tempo.
Enrola e muda de assunto.

2. Como reagiria se ficasse
perdido em um shopping?
Ficaria calmo e procuraria

um guarda.
Sairia procurando por
seus pais, em pânico.

6. Em um acampamento de
férias, como tenta fazer amigos?
Fala com todo mundo.
Fica na sua até conhecer
alguém parecido com você.

3. No seu primeiro dia
na escola, você:
Ficou quieto e fez
amizades aos poucos.
Aproveitou o recreio e
brincou com todos.
4. Se quer comer um doce
gostoso e não encontra nada
em casa, você:
Prepara brigadeiro no
microondas e come
tudo sozinho.
Insiste para alguém ir
com você até a padaria
para comprar alguma
gostosura.

7. Durante o jantar, se alguém
pede que se levante e pegue
o saleiro, o que você faz?
Finge que não ouviu.
Levanta na hora.
8. Ao ganhar uma caixa de
bombons, você:
Devora todos e pede mais.
Come alguns e guarda os
outros para comer depois.
9. Ao saber que um amigo
machucou o braço e vai faltar à
escola por uma semana, você:
Não se preocupa, pois não
foi nada grave.
Liga para ele todo dia.

10. Se os seus pais dizem
que querem mudar de casa,
qual a sua reação?
Fica animado, mas se
preocupa em saber se
vai ficar longe dos seus
amigos.
Fica chateado porque
adora sua casa.
11. O que você gosta de
fazer no parque?
Ler seus gibis e descansar.
Fazer amizades, correr
e brincar.
12. Como você se prepara
para uma prova difícil?
Estuda sozinho.
Estuda em turma
para tirar as dúvidas.
13. No passeio do fim
de semana, você:
Curte dar uma volta no
parque sozinho, enquanto
seus pais o esperam.
Planeja sair com toda a
turma. Eles são muito
engraçados!

teste

O que é mensagem subliminar?

Porque ela fala pelos cotovelos.

Hello!

se marcou mais
Você não gosta de passar
muito tempo sozinho, faz
amigos facilmente e é
um companheiro
atencioso e preocupado
com os outros. Não
consegue ficar quieto
por tanto tempo e quase
sempre adora uma boa
bagunça. Se virasse um
animal de estimação,
seria um cachorro,
daqueles que são
verdadeiros amigões.

se marcou mais
Você é curioso e um
tanto preguiçoso. Gosta
de fazer as coisas do seu
jeito, sem se preocupar
muito com a opinião dos
outros. Sabe ser um bom
amigo e gosta de estar
com a turma, mas
também curte se divertir
sozinho. Se fosse
enfeitiçado, você viraria
um gato, carinhoso, mas
independente.

espalhafatos

Por que não adianta tapar a
boca de uma pessoa tagarela?

E aí?

Ni-hao!

ilustrações: biry

texto: Maria carolina cristianini

ilustrações: Marcelo Cavalcante
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Mia Carneiro, 14 anos. Lê três livros por mês.

 garota das laranjas (Jostein Gaarder)
A
O pai – já falecido – deixa uma carta para o filho, Greg. Ele
conta histórias da juventude, inclusive uma paixão por uma
menina que carrega sacos de laranja na Noruega. O mais
legal é que o livro vai e volta, no passado e no presente.
Mauro Laps, 16 anos. Lê quatro livros por mês.

D
 ivergente (Veronica Roth)
Como já passei da fase de contos de fadas, quero livros com
um pouco mais de realidade. A história é sobre uma menina
que não sabe qual grupo vai pertencer, bem parecido com
a nossa vida. E o final é inesperado. Recomendo.

4

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

5

A mão esquerda de Deus
	O Santuário é uma mistura
de monastério e campo de
treinamento militar. Querem
preparar os internos para
uma monstruosa guerra
entre o bem e o mal.
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.

8

9

	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.
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.

grandes

fraudes literárias

da história

Texto: pedro proença

Enders
	Callie tem pouco tempo.
Quer descobrir quem é
de fato o Velho. Deseja uma
vida normal para si e para
o irmão. Custe o
que custar.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP); Designer: Luciana Fernandes.
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos), Conteúdo: Editora Abril
(revistas Recreio e Mundo Estranho).

2

A escolha
	America era a candidata
mais improvável da
Seleção - aceitou participar
só para se afastar de Aspen,
um garoto que partira
seu coração.

6

	Correr ou morrer
10
	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.

Almas sombrias
	Stefan foi capturado por
espíritos demoníacos
e está preso na Dimensão
Sombria, onde dizem que
vampiros e demônios
andam livremente.

CANÇÕES DE BALELA
Pierre Louÿs (1870-1925) • França • Cerca de 30 anos
Em 1894, Pierre Louÿs publicou
o livro Les Chansons de Bilitis
(“As Canções de Bilitis”), em
que traduziu 146 poemas até
então desconhecidos da
poetisa grega Bilitis. À época,
diversos helenistas avalizaram

memória Seletiva

Ana Cláudia Cabanas, 16 anos. Lê quatro livros por mês.
* Leitores da Biblioteca de São Paulo

Sonhando com
a fama, alguns
escritores
enganaram muita
gente até serem
desmascarados.
Conheça alguns
ganhadores do
Nobel da cascata!

cultura

3

Quem é você,
7
Alasca?
	Quentin Jacobsen tem uma
paixão platônica pela magnífica
vizinha e colega de escola,
Margo Roth Spiegelman.
Até que em um 5 de maio...

Kaavya Viswanathan (1987-) • Índia • Menos de 1 mês
A jovem virou estrela, em 2006, com a obra How Opal Mehta
Got Kissed, Got Wild and Got a Life (“Como Opal Mehta Foi
Beijada, e se Tornou Rebelde e Independente”), em que
narra as desventuras de uma garota para ingressar na
Universidade Harvard. O livro lhe rendeu um contrato
editorial de 500 mil dólares e um acordo cinematográfico.
Tudo foi por água abaixo quando se descobriu que Kaavya
havia plagiado dezenas de trechos de outros autores.
O livro foi recolhido e os contratos cancelados.

a obra de Bilitis. Um baita
tesouro literário, né?
Seria mesmo – isso se a tal Bilitis
existisse! Os poemas, de conteúdo
lésbico-erótico, foram escritos pelo
próprio Louÿs, que só admitiu a
fraude pouco antes de sua morte.

maçãs do amor

Herman Rosemblat (1929-) • Polônia • 13 anos
Em 2009, Herman Rosenblat publicaria Angel at the
Fence (“Um Anjo na Cerca”), “a mais linda história de amor
da história”, segundo a apresentadora Oprah Winfrey. Preso
no campo de concentração de Buchenwald quando criança,
ele sobreviveu por causa da ajuda de uma garota, que lhe
atirava maçãs sobre a cerca e com quem se casaria anos mais
tarde. A coisa embananou quando jornalistas e historiadores
apontaram várias inverdades na obra – devido ao layout de
Buchenwald, por exemplo, seria impossível alguém jogar algo
pela cerca. Resultado? Cancelada a publicação da obra.

espalhafatos

O
 diário da princesa (Meg Cabot)
Uma menina de Nova York, nos Estados Unidos, vira
herdeira de um grande reino na Europa. Aí ela passa a
viver como um conto de fadas, mas também tem que
enfrentar várias dificuldades. E tem a avó, que ensina ela
agradar a todos. Gostei do livro porque a protagonista tem
o meu nome, Mia. Aliás, só li por isso, mas achei bem legal.
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Ilustrações: pablo mayer

DICAS DOS LEITORES*

Ilustração: Diogo Blanco
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falam?

Texto: YURI VASCONCELOs

SABEM MAIS QUE ASSOBIAR

ilustrações: DAVI CALIL

(Amazona aestiva)
Além de falar,
canta e imita
sons domésticos,
como o do telefone.

paga

r mico?

Texto: KLEYSON BARBOSA

Não é só o papagaio que manda bem na imitação.
ARARA-AZUL

PAPAGAIO
VERDADEIRO

da expressão

MAINÁ

(Gracula religiosa)
Encontrado na Índia,
imita a voz de outras
aves e reproduz
pequenas frases.

(Anodorhynchus hyacintinus)
Assim como o papagaio,
faz parte da família dos
psitacídeos. Tem facilidade
para aprender frases curtas.
CORRUPIÃO

(Icterus jamacai)
Comum no Nordeste, é
capaz de aprender trechos
de música, como acordes
do Hino Nacional.

E

la vem do baralho infantil Jogo do Mico,
fabricado no Brasil desde a década
de 1950. No jogo, as cartas têm figuras de
animais e o jogador tem que formar pares com
o macho e a fêmea de cada espécie. Mas, no baralho, o mico não tem par. Quem termina com a
carta na mão perde – ou seja, paga o mico. Mas
cuidado para não levar gato por lebre e confundir mico com pato. O “pagar o pato” vem da obra
Facetiae, do italiano Giovanni Bracciolini, de 1450.
O texto fala de um camponês que vendia patos.
Uma mulher queria negociar o preço da ave com
encontros entre ela e o vendedor. Mas eles foram
surpreendidos pelo marido, que, sem saber dos
acordos, pagou – literalmente – o pato.

gato pingado

Se a festa miou, alguém
vai falar que foram só uns
“gatos pingados”. O ditado
está relacionado a uma
prática de tortura japonesa,
que se derramava óleo
fervente em animais. E
os gatos eram as maiores
vítimas. Como pouca
gente ficava assistindo à
cena, restavam os animais
pingando óleo no local.

Lavar a égua

Se a vida está boa e se estamos
ganhando uma grana preta, é
porque estamos “lavando a égua”.
É que os donos do animal também
banhavam a musa do pocotó
quando ganhavam uma corrida
de cavalo. Quando eles faturavam
em um páreo, a comemoração
da vitória era dar um banho de
champanhe no animal.

pagar mico
lágrimas de crocodilo
abraço de urso

Os ursos não são exatamente
bichos fofinhos – fora os de
pelúcia, claro. Na vida real,
o urso usa do abraço para se
proteger e acaba esmagando
a presa que abraça.

Quando o bicho fica muito tempo
fora d’água, suas glândulas
produzem uma secreção lacrimal
que é interpretada como choro. Só
que o choro do crocodilo é falso, não
tem nada a ver com tristeza. Quando
“chora”, o réptil está contente,
preparando-se para atacar.

ditos populares

os papagaios

UM OLHO NO GATO, OUTRO NO PEIXE

Aprenda a origem curiosa destas outras expressões animais

espalhafatos

por que

qual é a origem

ilustração: MAURO SOUZA / CHRIS BORGES

currupaco

T

er um aparelho fonador especial, viver em grupo e
apresentar inteligência acima da média entre as aves
ajuda os papagaios a imitar outras espécies. Na natureza, os
papagaios usam o canto para trocar informações. Quando são
colocados em cativeiro, porém, eles compensam a falta de comunicação reproduzindo sons domésticos e palavras repetidas pelas
pessoas. “Papagaios têm facilidade para imitar a voz humana porque o som que emitem apresenta características comuns à fala
humana. A voz das outras aves costuma ser mais assobiada, rápida
e aguda”, explica o ornitólogo Jacques Veillard, da Unicamp.

espalhafatos

Teteia

