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a roupa nova
do rei
Cada livro desta coleção  
traz um conto clássico  
famoso, representado  
pelos personagens da  
Turma da Mônica.

1
 curta o menino  
 maluquinho 
  Você curte as histórias  

em quadrinhos do Menino 
Maluquinho? Agora pode curtir 
as curtinhas. Em cada página,  
o bom humor de Ziraldo.

 club Penguin: monte   
 a sua história, vol. 4 
  O livro coloca o leitor  

na história, transformando-o  
em personagem, onde  
pode optar pelo enredo  
a seguir.

 a lenda do cavaleiro  
 sem cabeça
  Ichabod Crane tem seus 

métodos modernos e 
inovadores colocados à prova 
quando é caçado por um 
cavaleiro sem cabeça.

 as trigêmeas   
 e João e maria 
  As sobrinhas da Bruxa Onilda  

são trigêmeas muito sapecas,  
que adoram entrar nas  
histórias infantis dos outros.

 aPrendendo as horas 
  Interativo, o livro tem  

um mouse sonoro que  
mostra se a criança acertou  
ou se errou a resposta  
para as várias perguntas  
do livro.

 club Penguin:   
 quadrinhos, vol. 1
  Cinco aventuras em forma 

de quadrinhos: Pinguinando; 
Passeando pela Ilha; Puffles, 
Puffles, Puffles; Amigos 
Famosos; Jogos e diversão.

 madagascar, vol. 2:   
 o livro do filme
  Alex, Marty, Melman e Glória 

decidem deixar Madagascar 
e voltar ao zoológico de Nova 
York. O maluco Rei Julien faz 
questão de acompanhá-los.

 diário de um   
 banana, vol. 1 
  Não é fácil ser criança.  

E ninguém sabe disso melhor 
do que Greg Heffley, que  
conta as desventuras  
de sua vida escolar.

 tchau 
  Quatro narrativas, nas quais  

Lygia transita com liberdade  
entre o realismo e o fantástico.  
Ela fala de paixão, de amizade,  
de ciúme...

o NasciMeNto  
de UM BaNaNa

Talvez você não saiba quem é Jeff Kinney, mas 
certamente já ouviu falar ou leu qualquer um dos livros 
da série criada por ele, Diário de um banana. Trata-se 
das aventuras de Greg Heffley, pré-adolescente que 
quer se tornar popular na escola durante o ensino 
fundamental e paga o maior mico por isso.

O volume 1 está aqui ao lado, no Top 10. Aliás, tem 
aí na sua biblioteca? Se não leu ainda, vale a pena.

Jeff criou Greg em janeiro de 1998. No começo, 
apenas um desenho no papel. Com o tempo, foi 
inventando histórias e piadas, juntando num caderno, 
que deu mais de 1.300 páginas. Já imaginou o 
catatau? Colocou tudo no site dele.

Sete anos depois, em 2005, descobriram essas 
histórias e desenhos engraçados e resolveram 
publicar os rabiscos e as piadas do autor com  
seu personagem curioso.

Quer saber mais? Vá até o outro lado deste jornal e 
veja o que aconteceu com esse adorável ‘banana’.
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escreva Para o Jornal, critique, oPine, 
solicite, dê sugestões. o Jornal é seu!  
esPalhafatos@sPleituras.org  
a biblioteca é sua!  
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respostas: 1: J, 2: f, 3: l, 4: C, 5: a, 6: K, 7: e, 8: I, 9: B, 10: D, 11: h e 12: G. 

tente DesCoBrIr qual personaGem   Dos Desenhos  
DIsse estas frases e DIvIrta-se!  • texto: julia Moióli

QuANto
d bob esPoNJA J blu

e dAN k flAPJAck

f PhiNeAs l beN 10

A ANg g Ash

b PucA h dexter

c timmy i yumi

blá blá blá!

1 o que que é isso, 
Meu  aMigo? BoBão? 
Não coNsegue ser 

Mais BoBo?

2 já sei o que vaMos 
fazer hoje!

4 Não é variNha,  
Não é variNha!

5 eu coNheci 
geNte que o  

coNheceu, Mas  
 eu Não cheguei  

a coNhecer. 

6 aveNtura  
é o que eu quero 

pra MiM!

12 eu escolho 
você!

10
Desculpe-Me, 

seNhor, Mas você 
está seNtaDo 

eM ciMa De MiM.

3  vai, herói!

7 aBrir 
caMpo!

9 ...

8 coMa a 
MiNha poeira!

11 hoje é uM BoM 
Dia para a ciêNcia!
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na aula de ciências da primeira 
série, a professora pergunta:
– Digam algo importante que temos 
hoje e que não existia há 10 anos?
Paulinho responde: 
– Eu, professora!

o menino pergunta:
– Pai, onde estão os Alpes Suíços?
– Pergunte à sua mãe, é ela quem 
guarda tudo por aqui.

a mãe disse ao Joãozinho:
– Filho, vai na barraca do seu Juca e veja 
se ele tem pé de alface. Ele volta e diz:
– Não deu pra ver, mãe. Ele estava 
de sapatos!

o que o livro de matemática disse 
para  o livro de português?
– Estou cheio de problemas!
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Quem iNVeNtou 
A PizzA?
Não se sabe quem foi o primeiro 
a fazer pizza. os egípcios já 
assavam uma massa de água e 
farinha, há mais de 7 mil anos. 
Mais tarde, os gregos tiveram a 
ideia de cobrir fatias de pão com 
azeite, ervas e frutas. Mas foram os 
italianos de Nápoles que, no século 
18, inventaram a receita que leva 
queijo, ervas e tomate. e dizem que 
a pizza margherita foi criada em 
homenagem à rainha Margarida, 
da itália, e que os ingredientes 
(tomate, mussarela e manjericão) 
têm as cores da bandeira italiana: 
vermelho, branco e verde.

PArA Que serVem As orelhoNAs dos coelhos?
uma das funções é ajudar na audição. ao perceber um ruído estranho, eles 
correm para a toca e batem com a pata no chão, para  
alertar os outros do perigo. além disso, as orelhas 
ajudam a liberar calor do corpo para o ambiente. 
coelhos não transpiram para se refrescar. quando 
ficam na sombra, o sangue circula pelos vasos 
sanguíneos das longas orelhas, que se resfriam 
e ajudam a esfriar todo o corpo.

movimentos do lado esquerdo do corpo, e o esquerdo cuida dos movimentos 
do lado direito. como é o hemisfério esquerdo que trabalha com detalhes, o 
ato de escrever é feito pelo lado direito. por essa razão a maioria das pessoas é 
destra. Mas, às vezes, as funções estão trocadas ou os dois hemisférios podem 
realizá-las, por isso há pessoas canhotas e ambidestras.

Por Que A mAioriA dAs  
PessoAs É destrA?
Nosso cérebro é dividido em duas partes:  
o hemisfério esquerdo e o direito.  em geral, 
o hemisfério esquerdo é responsável pelas 
ações que envolvem detalhes e raciocínio. 
já o direito está mais envolvido com a 
intuição. o hemisfério direito cuida dos 



suas respostas

a vez deles
1.  Depois de uma nota baixa 

na prova, você prefere:
a.   Contar para seus pais e 

pedir ajuda para estudar. 
b.   avisar que vai ter más 

notícias e que podem 
cortar sua mesada.  

c.   Esperar a professora  
falar com eles. 

2. Se você está chateado e 
seus pais querem conversar:
a.   responde de maneira 

mal-educada, pois não 
quer falar sobre o assunto. 

b.   Fala o que aconteceu.  
c.   Diz que não foi nada.

3.  No horário do seu desenho 
favorito, seus pais ligam 
um filme. O que você faz?

a.   Deixa que eles vejam,  
mas fica chateado.

b.   Grava o desenho. 
c.   Insiste tanto, que eles 

deixam você assistir. 

4.  Ao quebrar a janela da 
vizinha com a bola, você:

a.   avisa a seus pais que eles 
terão uma conta extra 
para pagar. 

b.   pede desculpas a ela, e 
conta tudo a seus pais. 

c.    Sai de fininho.

5.  Seus pais reclamam do 
estado do seu quarto. Você:

a.   se sente injustiçado, 
pois não está tão 
bagunçado assim. 

b.   Fica quieto e não faz 
nada. 

c.   Tenta se explicar. 

6.  Se está preparando um bolo 
de surpresa para seus pais 
e eles chegam e reclamam 
da sujeira que está fazendo, 
como você reage?

a.   pede que esperem só 
mais um pouco pois vão 
ter uma bela surpresa.  

se marcou mais A
Mesmo quando discorda de seus 
pais, você consegue falar com 
eles,  explica seu ponto de vista e 
ouve a opinião deles sem gritar.
 
se marcou mais b
Parece que você não tem muito 
jeito para conversar com eles. 
Quer tudo do seu jeito e teima 
para conseguir o que quer.
 
se marcou mais c
Você tem dificuldade de falar 
com seus pais? Tente se abrir 
e contar o que sente! Eles vão 
ouvi-lo e ajudá-lo.
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voCê saBe Conversar Com seus paIs?  
responDa prImeIro. DepoIs, peça a eles que 

marquem Como GostarIam De que voCê reaGIsse. 
ConfIram Juntos o resultaDo. 

• texto: NoêMia lopes

b.   Desiste de fazer o bolo, 
arruma tudo e vai brincar. 

c.   Chora, diz que eles 
estragaram tudo,  desiste 
do bolo e vai para o quarto.

7.  Eles querem que você 
pratique um esporte de que 
você não gosta. O jeito é:

a.   Explicar que não curte.  
b.   praticar o esporte até que 

eles vejam seu desânimo.
c.   Dizer que a decisão do 

que praticar é sua. 

8.  Se ganha uma roupa de 
seus pais e não gosta, você:

a.   Usa uma vez só para eles 
não ficarem chateados.     

b.   Fala que prefere trocar o 
presente.  

c.   Diz a verdade e que 
devem deixar você 
escolher suas próprias 
roupas.

9.   Eles querem ir ao parque, 
e você ao shopping.  
O que é melhor fazer?

a.   Sugerir um acordo: 
primeiro vão ao parque e 
mais tarde ao shopping.

b.   Insistir que é mais legal 
ir ao shopping.  

c.   Fazer o que eles querem. 

10.  Se vai na casa de um 
colega sem avisar e eles 
ficam preocupados, você:

a.   pede desculpas e 
promete que não vai 
mais sair sem avisar. 

b.   Fala que não vai mais  
na casa de ninguém. 

c.   Diz que estava perto  
e que eles precisam  
se preocupar.

PAPo
em fAmíliA

compare as respostas e veja 
quantas vezes você e eles 
escolheram a mesma opção.
 
De 0 a 3 respostas iguais
Pelo jeito, vocês não estão 
bem sintonizados... Que tal 
conversarem mais?
 
De 4 a 7 respostas iguais
Vocês se entendem bem, mas 
podem aumentar ainda mais a 
sintonia. Troquem mais ideias!
 
De 8 a 10 respostas iguais
Você e seus pais conversam 
bastante. Você sabe como se 
comunicar com eles, parabéns!
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Qual o animal mais forte do planeta?

Top10 • os livros JuveNis mais lidos do mês

Contando
ninguém acredita fAtos

Porque o tempo
passa tão rápido?

esPAlhA



 Percy Jackson e  
 os olimPianos, vol. 3:  
 a maldição do TiTã
  Um chamado do amigo Grover 

deixa percy a postos para mais 
uma missão: dois novos meios-
sangues foram encontrados.

 diários do vamPiro,   
 vol. 1: anoiTecer 
  Elena Gilbert se sacrificou 

para salvar Stefan e Damon 
Salvatore – vampiros e 
apaixonados por ela. até que 
uma força sobrenatural...

 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.

 vidas secas  
  os personagens são 

impulsionados pela seca  
e, paradoxalmente, a ligação 
telúrica, afetiva, que expõe 
naqueles seres em retirada

 caPiTães da areia 
  a história da vida urbana  

de meninos pobres e infratores 
que moram num trapiche 
abandonado no areal  
do cais de Salvador.

 BeiJada Por um  
 anJo, vol. 1
  Ivy e Tristan foram feitos  

um para o outro. Eles 
discordavam apenas em  
um ponto: Tristan nunca 
acreditou em anjos.

 os heróis do olimPo,  
 vol. 1: o herói Perdido 
  a próxima geração de 

semideuses terá de se 
preparar para enfrentar  
uma nova e aterrorizante 
profecia.

 BeiJada Por um anJo,  
 vol. 4: desTinos cruzados 
  Um ano se passou desde  

que o namorado de Ivy, Tristan, 
morreu. Depois disso, ambos 
seguiram em frente.
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Diário De um banana, 
vol. 3: a gota D’água 
a verdade é que Greg Heffley 
nunca deixará de ser um banana. 
Mas alguém precisa explicar isso 
ao pai dele, porque Frank Heffley 
ainda acredita que conseguirá 
‘endurecer’ o filho.

 viagens na  
 minha  Terra 
  o livro narra as viagens  

de Garrett, de Lisboa até 
Santarém, entremeada  
com uma história de amor  
de Carlos e Joaninha.

O AMADURECIMENTO  
DE UM BANANA

A série de seis livros Diário de um banana, de Jeff 
Kinney, tornou-se best-seller internacional, traduzido 
para 28 línguas, com milhões de cópias vendidas no 
mundo todo.

O volume 3: A gota d’água, liderou a lista dos 
mais retirados na Biblioteca de São Paulo, em maio. 
Trata-se dos conflitos entre Greg e seu pai Frank.

O volume 2: Rodrick é o Cara, traz as eternas 
brigas do garoto com o irmão mais velho Rodrick. 
O volume 4: Dias de Cão, mostra as férias de Greg 
dentro de casa, jogando videogame. O volume 5: A 
verdade nua e crua, revela o questionamento do 
adolescente, se vale mesmo a pena tornar-se um 
adulto. No volume 6: Casa dos horrores, o banana é 
o principal suspeito de ter pichado o muro da escola.

Ainda foram escritos mais dois livros: Diário de um 
banana: Faça você mesmo, para o leitor escrever o 
próprio diário, e O Diário de um banana: O filme, 
que revela os bastidores da produção para o cinema 
das aventuras do ‘banana’ mais querido do mundo.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaboradores: Michele Iacocca (quadrinhos), Denise Trolezi (texto) e Beatriz 
Cerqueira (arte). Conteúdo: Editora Abril (revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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 É um ácaro que carrega até  
1.180 vezes o próprio peso – é como  
se um homem erguesse 80 toneladas.  
o segredo da força de artrópodes, como 
ácaros, besouros, formigas e aranhas, 
está na anatomia. Todos eles têm 
muitas fibras musculares, além de um 
esqueleto externo, ou exoesqueleto, 
formado de quitina, um material  
muito resistente. para reforçar, o 
sistema vascular aberto permite que  
a hemolinfa – o sangue deles – circule 
livremente pelo corpo, irrigando  
as articulações com mais eficiência.  
o Archegozetes longisetosus (nome 
científico do ácaro fortão) é o animal que 
levanta a carga mais pesada em relação 
à sua massa. Num ranking de força 
bruta, nenhum bicho terrestre bate  
o elefante, que move até 5 toneladas.

mAis forte
QuAl o ANimAl

do PlANetA?

São acostumadas, como 
outras espécies de formiga, 
a carregar pedaços de 
folhas, sementes, insetos 
e outros objetos muito 
maiores e mais pesados
do que elas próprias.  
Se foSSe um homem  
de 70 quiloS carregaria...  

1.440 quiloS 

Com seu corpo, bloqueia 
e protege seu ninho 
subterrâneo de predadores. 
Sua força corresponde à  
de um homem bloqueando 
uma porta empurrada  
por um jatinho.  
Se foSSe um homem de  
70 quiloS carregaria... 

 8,5 toneladaS 

Usa a força para conseguir
alimento, enfrentar 
predadores e cavar buracos 
no solo para se safar de 
perigos. O “rinoceronte”
do seu nome vem do chifrão
no meio da cabeça.  
Se foSSe um homem de  
70 quiloS carregaria...  

 60 toneladaS 

Experiências feitas por dois 
cientistas alemães revelaram 
a força descomunal desse 
bicho microscópico, que  
vive no solo e precisa de 
muita energia para cavar  
a areia e se enterrar.
Se foSSe um homem de  
70 quiloS carregaria...  

 82 tolenadaS 

O animal terrestre mais 
forte da Terra puxa troncos 
de árvores com a tromba e 
remove rochas do caminho. 
Atinge até 25 km/h, o que 
também dá uma medida  
de sua força.  
Se foSSe um homem de  
70 quiloS carregaria...   

23 quiloS

elefANte
AfriCANo

formigA
sAúvA

ArANhA-
-de-AlçAPão

bezouro
riNoCeroNte áCAro
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4.699 fotos 
são aDicionaDas ao site Flickr  

em um minuto

447 
euros

é O pREçO DA FINEpIx REAL 
3D W1, A pRIMEIRA CâMERA 

DIgITAL 3D COMERCIAL

NumerAlhA Curto e grosso
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Quem É A AdolesCeNte
mAis AltA do muNdo?
Marvadene Anderson, com 2,10 metros

fotogrAfiA 

41 milhões
númEro dE câmEraS 

digitaiS no BraSil

eXiste PAÍs oNde As mulheres 
Não Podem dirigir?
Sim, a Coreia do Norte

6 
milhões 
de fotos por 
segundo é a 
velocidade 
da steam, a 
câmera mais 
rápida do 
mundo

uS$4 
bilhões 
é a projeção de lucros  
da Canon, maior fabricante 
de câmeras, para 2012

QuAl A  
úNiCA CidAde 
loCAlizAdA em  
dois CoNtiNeNtes?
Istambul, na Turquia



Por Que temos A seNsAção
de Que o temPo está PAssANdo

mAis ráPido?

Quando experimentamos alguma coisa pela 
primeira vez, mais dados são armazenados 
em nossa memória, pois tudo é novidade. Isso 

rola, por exemplo, quando vamos pela primeira vez 
ao sítio de um amigo. Como não sabemos o caminho, 
nossos sentidos ficam mais ligados, absorvendo cada 
detalhe do trajeto. Nas outras vezes que voltamos lá, já 
conhecemos a rota e ela parece mais curta. O mesmo 
vale para a nossa vida em geral – uma vez que muitas 
experiências são repetição do que já vivemos antes. 
Outra hipótese está associada à idade de cada pessoa. 
para um jovem de 12 anos, por exemplo, chegar aos 

18 parece levar uma eternidade – afinal, 
os seis anos de diferença correspondem 
a metade do tempo já vivido pela pessoa. Já 
para alguém que está na casa dos 60 anos, os mes-
mos seis anos representam apenas 10% de sua vida. 
por isso, a sensação de que o tempo está voando fica 
mais forte à medida que envelhecemos. por fim, há 
ainda quem afirme que, como vivemos num cotidia-
no cada vez mais acelerado, estaríamos nos distan-
ciando de um suposto ritmo biológico natural, mais 
lento. esse descompasso é que daria a impressão de 
que o tempo está passando mais depressa. Il
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Há VáRIAS HIpóTESES pARA O FENôMENO, MAS A MAIS ACEITA ApONTA 
qUE ESSA SENSAçãO ESTá RELACIONADA à qUANTIDADE ENORME DE 
INFORMAçõES E ExpERIêNCIAS A qUE ESTAMOS SUjEITOS ATUALMENTE   
• TexTo: yuri vasconcelos
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