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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.

conta pra mim texto: Eva Furnari, ilustração: Elisabeth Teixeira 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.

4 5

Fungo



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 pôs-
se a escrever uma nova, ele mesmo.

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. 6 7

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!



8 9

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.

– 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 9



texto: Zé Tatit, ilustração: Célia Catundacanta comigo
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diário de viagem
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Hoje passeamos pela terceira maior metrópole do mundo: a cidade do méxico. você sabia que essa cidade foi construída sobre as ruínas de tenocHtitlan, a antiga capital asteca?  é por isso que, Hoje em dia, Há vários indícios de antigas civilizações na cidade, especialmente nas escavações do templo mayor e no museu antropológico.

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!

1313

diário de viagem ilustração: Ionit Zilberman

12

Este é o diário que Mariana fez 

quando foi ao México (América 

Central) nas férias. Ela adorou  

as pessoas, as ruínas, a comida,  

as lembrancinhas... enfim, tudo! 

O povo mexicano gosta muito  

de caveira e de objetos e roupas 

coloridas. Dá uma espiada!

Área: Dentro do Brasil cabem 4 países do tamanho do MéxicoCapital: Cidade do MéxicoPopulação: 2 vezes menor do que a do Brasil
Moeda: Peso mexicanoIdioma: Espanhol

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.)



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.

acapulco
Ontem fOmOs a acapulcO, 

um dOs balneáriOs mais 

cOnhecidOs dO méxicO.  

lá tem um fOrte chamadO  

san diegO, em estilO 

espanhOl, que tinha cOmO 

funçãO prOteger a cidade 

dOs piratas que apareciam 

pOr lá! Velas aO VentO e 

hOmens na prancha!

14

amanhã cOnheceremOs tulum, 

cOnsideradO um dOs mais bOnitOs sítiOs 

arqueOlógicOs da cultura maia. issO 

pOrque suas ruínas sãO cercadas pOr 

cOmpridOs murOs e pelO mar. lindO, 

nãO? para cOmpletar O Visual, tulum têm 

piscinas de água dOce transparentes, 

chamadas cenOtes. VamOs nadar?!
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Você não vai acreditar no que fizemos hoje! Conhecemos um dos mais famosos sítios arqueológicos do México: Teotihuacán (que significa “o local onde os homens tornam-se deuses”). Essa misteriosa cidade possui monumentos de tirar o fôlego, como as pirâmides da Lua e do Sol. Diz a lenda que a pirâmide da Lua suga a energia das pessoas,  enquanto a do Sol revigora.  Será que é verdade?

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.

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.



Como se faz 
um desenho 
animado?

Nina e Tico
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Existe uma 
varinha mágica que 
dá vida a todas as 
ilustrações feitas  
por desenhistas 

profissionais.

A expliCAção mAluCA

será que 
é isso 

mesmo? 
nina e 

tico têm a 
explicação 

certa! 
siga nas 
próximas 
páginas...

16 17

texto: Bianca Ziccarelli, ilustração: Claire Brenier

Existe um mundo 
escondido, cujos 
moradores são 

todos os desenhos 
animados que  
vemos na TV.

Os desenhos  
animados são seres 
maquiavélicos, que 

fazem filminhos para 
nos enganar e, assim, 

dominar o mundo! 
Muaaaaaa... 

(risada  
maquiavélica)



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.

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).

18 19

“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.”

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!

A expliCAção CertA



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

Misture bem. 

Adicionar a farinha, sal e 
fermento. 

Por último, adicionar a 
essência de baunilha e dar uma 
lambidinha para experimentar.

que tal? vamos comer?

modo de fazer

2 3

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

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?

foto: Fabio Heizenreder, ilustração: Fabio Sgroireceita

4 5 6

20 21

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

Misturar metade do óleo 
com o chocolate. 
1

oba, brownie!

para fazer um brownie 
você vai precisar de:
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pequenos filósofos

Oh nãO, errei! COmO eu 
sOu burrO! AChei que eu 
tinhA que segurAr A pipA 

COm umA mãO só...

mAs, quAndO errAmOs, 
issO reAlmente signifiCA 

que sOmOs burrOs?

isto aqui é

nina Raul ChonChon pluma

texto: Sophie Furlaud
ilustração: Dorothée de Monfreid 

Les petits philosophes © Bayard Editions, 2009

adivinhe os pequenos filósofos
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pArAbéns!

Quando 
erramos, 

somos  
“burros”

quer  
dizer que ?
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VOCê já tinhA 
empinAdO umA pipA 
Antes, ChOnChOn?

tAlVez sejA 
nOrmAl errAr 

quAndO estAmOs 
AprendendO, nãO?

sim, mAs A CulpA é 
minhA...AgOrA A pipA 

está tOtAlmente 
quebrAdA!

VOCê sOltOu 
A pipA de 

prOpósitO?

entãO A 
CulpA nãO  

é suA!

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!

e duVidO muitO que 
existA Alguém que 

nunCA erre!

VAmOs lá. VAmOs  
Ajudá-lO A 

segurAr A pipA! destA Vez, está 
COmbinAdO! VOu segurAr 
COm tOdA A minhA fOrçA!

Ou entãO 
seriA um 

rObô!

leVAntA!

CuidAdO pArA 
nãO sAir VOAndO, 

ChOnChOn!

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!

nãO.

nãO...



Na sua opinião, errar é burrice... ...ou é fonte de aprendizado?26 27



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

será que você sabe?

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! 

ilustração: Kathi Emberquiz
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O que é um arco-íris?
a) É o resultado do reflexo dos raios de Sol nas gotas da chuva
b) É onde os duendes guardam seu pote de ouro
c) É o resultado da combinação de gotas de chuva coloridas

6

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

3

Qual a função da bolsa externa dos cangurus?
a) Aquecer as patas em dias friosb) Guardar comida para o invernoc) Criar e proteger os filhotes

4

Qual é o nome do menino  que não quer crescer?
a) Pinóquio
b) Peter Pan
c) Rei Artur

2

resposta

Os pernilongos que nos  
picam são:
a) Todos fêmeas

b) Todos machos

c) Tanto machos, como fêmeas

5

Qual a única construção 
que 

pode ser vista do espaç
o?

a) O Corcovado

b) A Grande Muralha da China

c) A Torre Eiffel

1

28 29Para respostas detalhadas, acesse www.magiadeler.com.br



ilustração: Isabel Paivajogo

encontre os seguintes objetos nesta feira:

30 31

1  rato  2  gato  3  balão  4  passarinho  5  tatuagem de coração



texto: Bianca Ziccarelli, ilustração: Mateus Riosdetetive Marcolino

 
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.

madame mimi
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.

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

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. 

32 33

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?

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.

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

 

luciano Aranha
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.

 
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.



    

texto: Luiz Brás, ilustração: Theo Cordeiroeu sei ler sozinho

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.

3534

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.
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