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conta pra mim

texto: Eva Furnari, ilustração: Elisabeth Teixeira

Fungo

O coração de Fungo estava tão espremido
quanto uma uva passa. A amiga não se
admirava mais por ele ser um duende
culto, que sabia recitar poemas, que sabia
contar histórias antigas. Pulou da caminha,
acendeu o abajur e espiou a lição da menina
no caderno aberto sobre a mesa.

Fungo e Luciana eram amigos.
Ele pequeno, ela grande. Ele duende, ela
menina. Fungo sempre visitava a amiga e,
às vezes, em vez de voltar para a floresta,
dormia ali mesmo, na casa de bonecas.
Certa vez, ele acordou no meio da
noite e olhou para a grande cama rosada
onde Lu dormia. O duendezinho estava
chateado com ela, que, agora, só queria
saber das bonecas. Que graça ela via
naquelas magricelas de plástico que não
sabiam nem se vestir? A Lu tinha que
cuidar de tudo; trocar a roupa, pentear o
cabelo, levar para passear.
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Çeizano? Xama? Fungo leu aquilo e arregalou os
olhos. A redação estava horrível! Tinha muuuitos
erros e era curta demais! A coitada da Lu ia levar um
zero da professora! Fungo resolveu ajudar a amiga.
Arrancou rapidamente a folha com a redação e pôsse a escrever uma nova, ele mesmo.
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Fungo foi dormir feliz e passou a manhã seguinte esperando a
amiga voltar da escola. Ela chegaria contente com o parabéns da
professora e com a ajuda dele.

Nada, porém, aconteceu do
jeito que ele esperava. Lu chegou
esquisita. Alguma coisa de ruim
tinha acontecido. Ela estava quieta,
emburrada, dando um gelo nele.
Passou o dia assim. O pobrezinho
ficou caminhando em círculos,
preocupado, roendo as unhas.
Na hora de dormir ela continuava
do mesmo jeito e ele, então, não
aguentou.
– Lu, fala! O que foi que aconteceu?
– O que aconteceu? — perguntou
ela furiosa — A professora disse que a
redação era muito criativa!
– E isso não é bom?
– Acontece que ela leu em voz alta
para a classe toda!!!
– E daí?
– E daí que a classe inteira riu de
mim! Dentes azuis!? Cabelos roxos!?
Foi horrível!
Fungo estava surpreso.
– Mas do que foi que eles riram?
– Seu duende feio, bobo, orelhudo!
Eu te odeio!
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Lu se enfiou debaixo das cobertas. Fungo ficou arrasado,
entrou na casinha de cachorro da casa de bonecas e se
enrolou feito um caracol triste. Ao achar que ela já estava
dormindo, começou a chorar baixinho. A poça de lágrimas e
de muco de nariz já estava do tamanho de uma pizza grande,
quando ele sentiu uma batidinha nas costas.
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– Fungo, desculpa... eu não queria... toma
esse lenço aqui... sai dessa casinha de cachorro.
Vamos ficar de bem?! Você é o meu melhor
amigo, Funguinho!
Ele pôs-se a chorar bem alto.
– Olha Fungo, todo mundo tinha mesmo que
rir daquela redação! Imagina a minha mãe com
cotovelos peludos e meu pai com cabelos verdes
cintilantes!
Nesse momento, Fungo entendeu por que
a classe tinha achado graça. Os humanos não
têm cotovelos peludos, nem cabelos verdes!
Caiu na risada. E como risada de duende é
uma coisa extremamente contagiante, Luciana
riu junto com ele. De repente, Fungo pôs-se a
chorar novamente, dessa vez, de felicidade, pois
estavam de bem.

Fim
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canta comigo
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texto: Zé Tatit, ilustração: Célia Catunda
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ilustração: Ionit Zilberman

Est e é o diá rio que Ma ria na fez
qu ando foi ao Mé xico (América
Centra l) na s fér ias. Ela adorou
as pes soa s, as ruí na s, a com ida ,
as lem bra nci nh as... enf im , tudo!
O povo me xic ano gosta mu ito
de caveir a e de objetos e roupas
colorida s. Dá um a espiad a!

Hoje
conhecemos as
famosas praias de Cancun!
Que paisagem: areia branca a
perder de vista e um mar azul...
Passamos a manhã praticando
snorkeling, Dá uma olhada no
desenho, vai dizer que você
não gostaria de estar
aqui também!
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Área: Dentro do Br
asil
ca bem 4 países do
ta ma nho do Méxic
o
Ca pital: Cidade do
México
Popu lação: 2 veze
s menor
do que a do Brasil
Moeda: Peso mexic
ano
Idioma: Espa nhol

Ontem visitamos a cidade de Chichén
Itzá, que um dia foi o centro da cultura
maia. Um dos principais monumentos
da cidade é uma gigantesca pirâmide,
construída em homenagem ao Deus
Serpente e que soma 365 degraus,
representando os 365 dias do ano! (Mais
legal ainda é que, à medida que o Sol se
movimenta, a silhueta de uma cobra vai
aparecendo na lateral da escada.)

Hoje pas

maior me

seamos p

trópole

a Cidade

Foto: Thinkstock

diário de viagem

do

ela terc
eira
do mund
o:

México.
Você sab
ia que es
sa cidad
foi cons
e
truída s
o
b
r
e
a
s
ruínas d
e Tenoch
titlan, a
antiga c
apital As
teca? É
por isso
que, hoj
e em dia
vários in
, há
dícios de
antigas
civilizaç
ões na c
idade,
especial
mente na
s escava
do Templ
ções
o Mayor
e
n
o
M
u
Antropol
seu
ógico.
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Você não vai ac
reditar no que
fizemos hoje! C
onhecemos um
dos
mais famosos
sítios arqueoló
gicos
do México: Teot
ihua
“o local onde os cán (que significa
homens tornam
se deuses”). E
ssa misteriosa
ci
da
possui monum
de
entos de tirar
o fôlego,
como as pirâm
ides da Lua e
do Sol.
Diz a lenda qu
e a pirâmide da
Lua
suga a energia
das pessoas,
enquanto a do
Sol revigora .
Será que é verd
ade?

O México tem inúmeras comidas típicas, todas
deliciosas e muito apimentadas! Dê uma olhada
para ver se conhece alguma, mas não demore
muito, porque bateu uma fominha...
1. Taco: Tortilha de milho com recheios variados, mas
sempre à base de carne (de porco ou vaca) ou frango.
2. Enchilada: Panqueca de milho recheada de carne
de vaca ou frango, que pode conter queijo e
abacate. Sem esquecer, claro, do molho picante.
Ahhhh, está queimando a minha língua!
3. Quesadillas: Prato à base de tortilha e queijo
gratinado.

os Tulum,
Amanhã conhecerem
s
s ma is bonitos sítio
considera do um do
o
Iss
ltura Ma ia.
arqueológicos da cu
o cercadas por
sã
porq ue suas ruínas
pelo ma r. lin do,
compridos muros e
m
r o visua l, Tulum tê
nã o? Pa ra comple ta
s,
te
en
ce transpar
piscinas de ág ua do
Vamos na da r?!
chamadas cenotes.

Acapulco

Fotos: Thinkstock

Fotos: Thinkstock
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Hoje visitamos Palenque, que é considerado
o mais importante conjunto de ruínas maias
da América Central. Um dos mais incríveis
monumentos do local é o Palácio, que
tem tetos e paredes cobertas com uma
massa feita de conchas moídas e cal. Que
meleca! Essa massa esquisita era usada
para representar cerimônias, deuses e
atividades do governo.

Ontem fomos a Acapulco,
um dos balneários mais
conhecidos do México.
Lá tem um forte chamad o
San Diego, em estilo
espanho l, que tinha como
função proteger a cidade
dos piratas que aparecia m
por lá! Velas ao vento e
homens na prancha!

Mariachi é o nome que se dá aos músicos
mexicanos que se vestem com roupas
típicas e cantam sobre amor, heróis e
mesmo animais (como a famosa música
La Cucaracha – que significa barata,
blarg!), entre outros.
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Nina e Tico

texto: Bianca Ziccarelli, ilustração: Claire Brenier

Existe um mundo
escondido, cujos
moradores são
todos os desenhos
animados que
vemos na TV.

Como se faz
um desenho
animado?
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Existe uma
varinha mágica que
dá vida a todas as
ilustrações feitas
por desenhistas
profissionais.

Será que
é isso
mesmo?
Nina e
Tico têm a
explicação
certa!
Siga nas
próximas
páginas...

Foto: Thinkstock

Os desenhos
animados são seres
maquiavélicos, que
fazem filminhos para
nos enganar e, assim,
dominar o mundo!
Muaaaaaa...
(risada
maquiavélica)

A explicação maluca
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a explicação certa
“Não, nada disso está certo! Deixe-nos
explicar. Antigamente, os desenhos
animados eram feitos da seguinte maneira:
primeiro, os ilustradores desenhavam o
cenário, que é a parte do desenho que não
se mexe (como os prédios e os lagos).
Depois, faziam os personagens, que eram
desenhados em folhas transparentes e
sobrepostos aos cenários.”

Hoje em dia, boa parte
dos desenhos é feita
no computador,
o que se chama de
animação digital.
Ainda assim, os cenários
e os personagens
são desenhados
separadamente, já que
os personagens passam
por um processo de
modelagem em 3D (ou
três dimensões: altura,
largura e profundidade).

Para cada pequeno movimento
do personagem, fazia-se
um desenho diferente.
Para você ter uma ideia,
para cada segundo de filme,
eram necessários
12 desenhos. Uau!
Quer brincar de fazer um
desenho animado? Invente um
personagem e uma história
e desenhe cada pequena
situação em um pedaço de
papel diferente. Depois vire
as páginas rapidamente e
veja o que acontece.
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modo de fazer

receita foto: Fabio Heizenreder, ilustração: Fabio Sgroi

Oba, brownie!
Você gosta de brownie, não?
É muito fácil fazer! Peça ajuda a um adulto na
hora de ligar o forno e o resto é com você!
Sabia que brown é marrom em inglês?

para fazer um brownie
você vai precisar de:

2/3 xícara de óleo
3/4 xícara de chocolate em pó
2 ovos
2 xícaras de açúcar
1 1/2 xícaras de farinha de trigo
1/2 xícara de água morna
1/4 colher de café de sal
1 colher de café de fermento
1 colher de café de essência
de baunilha

1

Misturar metade do óleo
com o chocolate.

2 Adicionar os ovos, açúcar,
água e o restante do óleo.

3 Misture bem.

4 Adicionar a farinha, sal e

5 Por último, adicionar a

6 Untar a forma. Peça para um

fermento.
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essência de baunilha e dar uma
lambidinha para experimentar.

adulto ligar o forno por dez
minutos e em seguida coloque a
forma a 1800C por meia hora.

Que tal? Vamos comer?
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adivinhe
nina

...

Chonchon

pluma

Quando
erramos,

quer
dizer que

somos

pequenos
filósofos
os pequenos
filósofos

?

“burros”

isto aqui é

Oh não, errei! Como eu
sou burro! Achei que eu
tinha que segurar a pipa
com uma mão só...

foto: Thinkstock

Parabéns!

Confira a resposta na página 29.

22

Raul

texto: Sophie Furlaud
ilustração: Dorothée de Monfreid
Les petits philosophes © Bayard Editions, 2009

Mas, quando erramos,
isso realmente significa
que somos burros?
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Talvez seja
normal errar
quando estamos
aprendendo, não?

Você já tinha
empinado uma pipa
antes, Chonchon?

Sim, mas a culpa é
minha...agora a pipa
está totalmente
quebrada!

E duvido muito que
exista alguém que
nunca erre!

Não...

Você soltou
a pipa de
propósito?

Não.

Então a
culpa não
é sua!

Antes eu sempre
errava quando
abotoava a minha
blusa, era muito
chato!

Ha, ha! E eu antes
sempre fazia nós no
fio da minha pipa!

E eu antes não
sabia diferenciar
a minha mão
esquerda da minha
mão direita!

Ou então
seria um
robô!

Mas eu avisei
você para
segurar a pipa
direito!

Pronto!
Agora o
Raul não
gosta mais
de mim...

Você
acha? Só
porque
você
errou?

Não, meu
querido
Chonchon, só
fiquei um pouco
bravo pela
minha linda pipa!

Vamos lá. Vamos
ajudÁ-lo a
segurar a pipa!
Levanta!

Desta vez, está
combinado! Vou segurar
com toda a minha força!

Cuidado para
não sair voando,
Chonchon!
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Na sua opinião, errar é burrice...

...ou é fonte de aprendizado?
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quiz

resposta

ilustração: Kathi Ember

será que você sabe?
Você acha que sabe muitas coisas? Então, teste o seu conhecimento e
responda às seguintes perguntas:

1

2

trução que
Qual a única cons
espaço?
pode ser vista do
a) O Corcovado
alha da China
b) A Grande Mur
c) A Torre Eiffel

Qual é o nom
e do menino
que não quer
crescer?

a) Pinóquio
b) Peter Pan
c) Rei Artur

4

3

O que é um coral?
a) Uma planta que vive no mar
b) Um animal
c) Uma pedra colorida

6
5

Qual a função da
bolsa
externa dos cang
urus?

a) Aquecer as pa
tas em dias frios
b) Guardar comida
para o inverno
c) Criar e proteg
er os filhotes

28

Os pernilongos que nos
picam são:
a) Todos fêmeas
b) Todos machos
eas
c) Tanto machos, como fêm

O que é um arco-íris?
a) É o resultado do refl
exo dos raios
de Sol nas gotas da chu
va
b) É onde os duendes gu
ardam seu
pote de ouro
c) É o resultado da com
binação de
gotas de chuva coloridas

Para respostas detalhadas, acesse www.magiadeler.com.br

Respostas: 1=b 2=B, 3=B, 4=C, 5=A, 6=A

resposta da página 22:

Não, não é um pedaço de queijo, e sim a LUA! A Lua é formada por
rochas, crateras, montanhas e vales. Quando olhamos para ela,
vemos partes mais claras e outras mais escuras. As partes claras
são rochas com formação mais recente, já as partes escuras são
crateras cobertas por lava vulcânica (cientistas desconfiam que o
centro da Lua seja tão quente quanto o centro da Terra, onde esta
lava ficaria guardada). Não existe vento, chuva ou neve na Lua.
Por essa razão, as marcas das patinhas da cadela russa Laika,
primeiro ser vivo a pisar na Lua, serão visíveis por milhões de anos!
E para terminar, mais uma curiosidade: a Lua não é redonda! Ela tem
o formato de um ovo e a ponta menor do “ovo” aponta para a Terra,
por isso achamos que ela é redonda! Faça um teste para ver!
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jogo

30

ilustração: Isabel Paiva

Encontre os seguintes objetos nesta feira:

1 rato 2 gato 3 balão 4 passarinho 5 tatuagem de coração
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detetive Marcolino texto: Bianca Ziccarelli, ilustração: Mateus Rios

Madame Mimi

Dia da conferência
Logo após o almoço, o detetive
Marcolino encontrou os seguintes
objetos no auditório da conferência,
juntamente com a máscara usada
pelo bandido.

Mia Bella
Conhecida como uma
das maiores beldades da
cidade, Mia recebera uma carta
ameaçadora do Alçapão.
Ela dizia ter visto de relance o
rosto do bandido no roubo
da semana anterior e que
ele usava óculos.

Marcolino estava pronto para desvendar esse
mistério e prender o bandido Alçapão de uma vez
por todas. Compare suas respostas com as dele.

Carcamano
O detetive mais famoso do
mundo. Na semana anterior,
Carcamano e seus oficiais
haviam prendido os principais
cúmplices de Alçapão,
mas, infelizmente, o
bandido conseguira
escapar.

O detetive Carcamano estava com sua
habitual capa bege, portanto, ele não poderia
ser o famoso bandido.
Apesar de grande admiradora do Alçapão, a
madame Mimi é loira e, portanto, não poderia
ser o bandido, já que este acabara de tingir
o seu cabelo de preto.
O famoso apresentador Luciano Aranha
não poderia ser o culpado, já que mal consegue
enxergar um palmo à sua frente sem seus óculos.
A única suspeita que resta é Mia Bella.
A bela moça forjara uma carta ameaçadora
para despistar os policiais.

este fim de semana, São
Paulo receberá o evento
mais importante para os detetives
de todo o mundo: o encontro
anual dos combatentes do crime
organizado. Mas Marcolino estava
preocupado: o serviço secreto
brasileiro interceptara uma
mensagem codificada falando que
o famoso bandido Alçapão estaria
na conferência. Vamos ajudar
Marcolino a descobrir quem é esse
bandidão?

Fã número 1 do Alçapão,
a rica viúva é suspeita de haver
doado muito dinheiro para o
bandido e seus comparsas,
mas não há provas.
Madame Mimi fora vista
saindo de fininho do
auditório da
conferência.

Luciano Aranha
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Marcolino prendeu todos os que
estavam próximos ao local do crime,
são eles:

Apresentador mais querido do
Brasil, Luciano fora convidado
para apresentar a conferência.
Em função disso, passara o dia
todo no auditório, mas dizia ter
se ausentado, juntamente com
sua equipe, durante a hora
do almoço.
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eu sei ler sozinho texto: Luiz Brás, ilustração: Theo Cordeiro

Incrível! Fantástico!
Ouvimos o maior caaabruuuuuuuuum.
Então, em vez de pingos de água, começou a chover
!
Nessa hora todas as pessoas foram para as ruas, praças e avenidas.
Centenas, milhares, milhões de pessoas saíram para ver as rosas,
as margaridas e os lírios que caíam calmamente das
escuras.
Então muitos
apareceram, vindos de todos os lados.
grandes, pequenos, gordos, magros, verdes, marrons.
As pessoas soltaram gritinhos de susto, porque os
,
em vez de coaxar, cantavam belíssimos trechos de ópera.
Então as ruas, as praças e as avenidas encheram-se de
e do perfume das
que continuavam a cair.
As crianças começaram a correr atrás dos
cantores.
Elas queriam pegar, acariciar, brincar com eles.
Então um rapaz assustado tentou telefonar para a namorada.
Mas seu
ganhou asas e saiu voando feito um besouro.
Imediatamente todos os outros
ganharam asas e
ziguezaguearam para longe dos
que queriam abocanhá-los.

34

legendas
flores

nuvens

sapos

música

celular

árvores

cachorros

gatos

Então as
acordaram e se
espreguiçaram. Cada folha que o vento levava
era um sorriso a mais no universo. Agora as
crianças corriam atrás dos
		
e das folhas-sorriso.
Então os carrinhos de supermercado
começaram a saltar e a latir feito
.
E as TVs foram correndo ao estádio assistir à
final do campeonato. E os
e os
convidaram os velhinhos e as velhinhas
para dançar uma valsa.
Todas as pessoas diziam:
“Incrível! Fantástico! Maravilhoso!”
Então meu cabelo começou a pegar fogo.
– Fogo, fogo! – os
gritaram.
Foi o máximo. Eu não sentia dor alguma, só
uma sensação gostosa, como quando eu era
pequeno e minha mãe me fazia cafuné.
35

texto e ilustração: Florence Breton

