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leitura para gente pequena que pensa grande

Dr. Glob explica:
por que a água do
mar é salgada

Palavra Cantada:

super Pauleco e hiper Sandreca versus a bruxa

conta pra mim

texto: Stéphanie Habrich; ilustração: Cristina Biazetto

O lobo
mau
bonzinho

Diogo Lobo
vivia só e triste.
Enquanto seu
pai e irmãos
pensavam em
assustar todos,
ele sonhava em
ter amigos.

Os três porquinhos, que já conheciam
muito bem essa história, não queriam
saber da amizade do Diogo Lobo.
Ao contrário: montavam várias
armadilhas das quais Diogo não
escapava e faziam-no cair em prantos.
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Um dia, os três porquinhos viram
Diogo Lobo lendo debaixo de uma
árvore. Chegaram mais perto e
ouviram Diogo dizer, com a mais
profunda tristeza:

Os três porquinhos
se aproximaram
cuidadosamente,
ainda com medo de
não ser verdade.

“Eu só quero ter amigos,
sou um lobo mau bonzinho”.
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Mas, sim, era a mais pura verdade. O lobo
adorava ler e queria compartilhar os livros
com amigos, mas todo mundo tinha medo
dele. Depois que os porquinhos descobriram
isso, passaram a ouvir as histórias que
Diogo Lobo lhes contava todos os dias.
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fim
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você sabia?

texto: Bianca Ziccarelli; ilustração: Gilles Eduar

Por que a
água do mar
é salgada?

Durante centenas de milhares
e bilhares de anos (tantos anos
que eu nem consigo contar com
os dedos das mãos e dos pés),
a água da chuva foi formando
rios. Esses rios foram, aos
pouquinhos, dissolvendo as
rochas da terra e carregando
os seus sais e minérios para
o mar. Você já reparou que
as rochas têm um gostinho
salgado? É isso mesmo: as
rochas também são compostas
de sal! Assim, quando os rios
levam os sais das rochas para
o mar, eles também estão
carregando sal. Sal comum
mesmo, daquele que temos na
cozinha de casa. Peça para um
adulto te dar um pouquinho.

Voltando para a nossa
explicação. Como todos os
rios desembocam no mar,
os oceanos acabam por
acumular todos os sais
trazidos pelos rios.
É aí que entra o processo
de evaporação. Processo
de quê? Evaporação, que
é quando a água passa
do seu formato líquido
(aquelequevemosquando
abrimos a torneira) para o
vapor (que vemos quando
a água ferve, por exemplo,
e que forma as nuvens).
Quando a água evapora, os
sais continuam no oceano,
dando aquele gostinho
salgado para a sua água.

Dr. Glob
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palavra cantada

texto: Zé Tatit; ilustração: Célia Catunda

superPaulecoehiperSandrecaversus

Bruxa feia, feita da tinta que borrou.
Bruxa feia, feita da flor que murchou.
Bruxa feia, feita da luz que apagou.
Bruxa feia, feita da roupa que amassou.
Bruxa, vê se não amola mais.
Bruxa, deixa a criança paz.
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paraouvirestacanção,acessewww.palavracantada.com.br/bruxa
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explica pra mim

texto: Andrea D’Elia; ilustração: Virginia Allyn

Por que lavamos
as mãos?
“Lavou as mãos?” Quantas vezes
voce já ouviu sua mãe ou seu pai
falar isso? Apesar de parecer
implicância, nossos pais nos
lembram de cuidar da limpeza
porque gostam de nós!
O planeta Terra tem uma
variedade enorme de bichos.
Existem bichos tão pequenos,
mas tão pequenos, que não
conseguimos vê-los a olho nu,
apenascomummicroscópiobem
potente! Alguns deles são as
bactérias e os micróbios.
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A maioria não faz mal, mas alguns
podem nos deixar doentes.
Eles estão por toda parte: na pele,
nas frutas, nos animais e até nos
brinquedos! Podemos pegar nas
coisas achando que estão limpas
e levar os micróbios para a boca.
Por isso, lavar as mãos é o melhor
jeito de prevenir doenças.
Você tem de lavar as mãos ao chegar
em casa, antes de comer ou mexer
com alimentos, após assoar o nariz
e antes e depois de usar o banheiro.
E não é so colocar as mãos embaixo
da água! Use sempre o sabonete e
esfregue bem todos os dedos e a
palma das mãos. Depois, é só secar
numa toalha ou papel descartável!
Afinal, terrível é ficar de cama, com
febrão, e não poder brincar!
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vocabulário

ilustração: Elisabeth Teixeira

chuveiro
espelho

toalha
sabonete

Encontre estes
objetos na cena
ao lado

escova de dentes

torneira
pasta de dentes

papelhigiênico

pia
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vaso

tapete

bidê
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quadrinho

texto e ilustração: Gilles Eduar

1

Babu

Esse mar tem
muita onda!
2

Vou ficar na
areia quentinha.
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Um castelo bem grande.

Ele vai me proteger do mar.
7
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Vou fazer
um castelo...
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Nossa! Que onda gigante!!!

Que delícia, agora tem
piscina no castelo!
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brincacomigo

ilustração: Jannie Ho

Meu melhor
amigo, Pingo
Um dos primeiros cavalos da
história (que viveu há muitos e
muitos anos – tanto tempo que fica
até difícil de contar) tinha dedos!
Você acredita?

bicho amigo

Você sabia que sou
capaz de ver uma
imagem diferente com
cada olho? É como se eu
estivesse assistindo a
doisdesenhosanimados
ao mesmo tempo!

O pequeno gatinho Zeca adora se esconder!
Vamos procurá-lo em cada imagem acima?
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Foto: Thinkstock

Durante a maior parte
do tempo, os cavalos
dormem em pé! Mas,
para terem um sono mais
profundo, é necessário
que se deitem.

Por que o cavalo
relincha? Até que idade
um potro mama o leite da
mãe? Pra que um cavalo
mexe o rabo? E por que usa
ferradura? Saiba mais no
www.magiadeler.com.br

Há dois pontos
que um cavalo não
consegue enxergar muito
bem: diretamente a sua
frente e atrás. Melhor não
assustá-lo, senão você
pode levar um
baita coice!
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