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Oi, Gente! 
Aqui estamos de novo, noutra Ler-o-Lero, cada vez com mais alegria. 
Neste número, a participação dos jovens leitores já está bem grande. Ao lado dos textos 
ganhadores do concurso A BH dos meus sonhos, promovido pelo BH-Shopping e a Câmara 
Mineira do Livro, publicamos também a melhor pesquisa e o melhor desenho, do concurso 
promovido pela Ler-o-Lero n2 1. 
Fiquem de olho: os concursos continuam. Vejam também a programação de férias da sua 
Biblioteca: há muita coisa boa para vocês ... e para os marmanjos também. Até a próxima! 
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A 
de Patr· · teia b . qe1s 

Dorival entrou furioso no quarto. Jogou mochila 
e merendeira embaixo da cama. Jogou sapatos em 
cima da cama. Bateu a porta. 

Dorival estava com a raiva de cem homens jun
tos. E, no fundo do coração, Dorival ainda escondia 
uma tristeza. Tristeza de mil homens juntos. 

A mãe de Dorival entrou no quarto e tentou falar 
com ele. Dorival nem quis saber de responder. Aquele 
não era assunto para mães. 

O pai de Dorival voltou para casa mais cedo, só 
para falar com ele. Dorival não deu a menor pelota. 
Ficou mudo. Aquele também não era assunto para 
pais. 
Nem para mães, nem para pais, nem para adulto 

nenhum. É que Dorival sabia um segredo dos adultos: 
eles corriam demais, cresciam demais. E aprendiam 
muitas coisas. Mas esqueciam outras, as mais 
bonitas. Coisas que a gente nasce sabendo. No fundo, 
Dorival achava engraçado ouvir aqueles homens enor
mes, de calças compridas e camisas sociais dizendo 
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pra ele que sabiam das coisas, que já tinham vi~ O 
muito ... Dorival achava engraçado e ao mesmo tempo 
tinha pena, porque sabia que eles não complicavam o 
mundo de propósito. 

<4-'\ E era tão simples o mundo de Dorival! Era pe-

f 
queno, assim como ele. Mas cabia muita gente. Cabia 
a mãe, o pai, o melhor amigo que jogava vídeo-game 

~} o dia inteiro. Cabia o irmão mais velho, que gostava 
d; de atiçar o cachorro da vizinha, e cabia o cachorro da 
~ 1/ vizinha, que não era gente, mas tinha nome de gente: 

Edgar. E cabia a Ana. Ana e suas sardas. Ana e seus 
braços magros. Ana de óculos. Ana sem óculos. Ana 
era quem mais cabia no mundo de Dorival, e era por 
isso que ele já tinha decidido: ia se casar com a Ana 
e viver feliz para sempre de mãos dadas com a Ana. 

Então o coração de Dorival ficou apertado, 
parecia que estava dentro de uma lata de salsicha. 
Lembrou da hora em que chegou para Ana, todo feliz, 
todo perfumado e contou que ia se casar com ela. E a 
Ana riu. Primeiro, um sorrisinho disfarçado. Depois, 
enormes gargalhadas, que Dorival parecia ouvir até 
agora. 

Ah, Dorival já tinl:la chorado muito. Dorival já tinha 
sofrido muito. Então sentiu sono. Dormiu e sonhou 
com a Branca de Neve e os sete anões. E no sonho 
de Dorival Branca de Neve era Ana. 

• 

• 

• 
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Acordou com a mãe sentada no pé da cama. Mãe 
mais bonita, aquela. 

A mãe de Derivai sorriu. É que ela também sabia 
um segredo das crianças: de vez em quando, elas não 
querem crescer. E, de vez em quando, querem fazer 
tudo antes da hora. 

A mãe de Derivai tinha adivinhado, só podia ser! 
Mas é que toda mãe é meio fada ... 

Derivai olhou pra mãe. Olhou pros cabelos mar
rons da mãe. Olhou para as unhas compridas da mãe, 
a boca, as mãos. E num instante Derivai entendeu 
tudo. Não precisava falar nada. E Derivai ficou feliz. A 
felicidade de um milhão de homens juntos. 

Um dia, quando a Ana crescesse, eles iam se 
casar. Um dia, quando ela tivesse o tamanho da mãe 
e as unhas compridas da mãe. Então ele ia poder viver 
feliz para sempre de mãos dadas com a Ana. 

Derivai olhou outra vez para a mãe. Descobriu (?") 
que alguns adultos ainda sabiam das coisas. E pediu ~ 
um sanduíche de mortadela. • ·• · -. · • · 

Pêt 1c1a é estuda 1te de Comumcação Social da UFMG. 



Bisbilhotar é bom demais. 
E por que não bisbilhotecar? 
Descubra aqui o que rolou, rola e 

vai rolar na sua Biblioteca. Vamos 
começar pelo fim ... de ano. 

Tudo começou com a presença de 
vários autores em nossa Biblioteca, 
para doação de livros. Você viu na 
televisão? Não?!!! Entre outros es

cipal Taquaril e - se você correr, ainda 
pega - a exposição de presépios de 
todo o mundo! Linda! Dia 15 de de
zembro os alunos do 12 Curso de 
Teatro do Gil apresentaram suas 
peças. Todo mundo adorou. E o que 
mais rola na Biblioteca? Bola não rola 
e peteca também não. Mas rolam li
vros e muuuuita diversão. 

1992 come-tavam Angela 
Leite de Sou
za, Antônio 
Barreto, Bran
ca de Paula, 
Ronald Claver, 
Terezinha Al
varenga, 
Ronaldo Si
mões Coelho, 
lvana Versiani, 
Maria do Carmo 

Qual é a cor dos bichos? Escolha você mesmo. 

ça com a corda 
toda. Oficinas de 
arte, cursos de 
cinema e teatro 
infantil e juvenil, 
já estão prepa
rados para se
rem usados e 
abusados por fi
lhos e pais inte
ressantes e inte

Brandão. Você já pode vir curtir esses 
novos livros. 

A sala de exposição esteve lotada. 
Além da arte-final do livro, vimos a 
exposição do Tico- Tico da Perna 
Quebrada, feita por alunos da Escola 
Municipal Vila Fátima; a de Natal com 
árvores e enfeites, da Escola Muni-

ressados. Você vai se amarrar! 
Vê se seu pai deixa você dar uma 

roladinha aqui nas férias. A Hora do 
Conto não vai parar de rolar. E vamos 
ter também o lançamento da Releitura 
n2 1. Aproveite! 

Valéria 



. \ 
-v?J.· 

L.IVRO~ Lf 6AiS 
~D~~lJg i U!!!!tu 
Od4 
~ -~·.· ."" · - ~-· . :.~ -

º'\) 

• 

• 

Uma noite, o ursinho Bino olhou o céu 
e pensou como seria bom dar um 
presente de aniversário. 
Divirta-se com este livro e depois veja 
a fita aqui na Biblioteca. Feliz 
Aniversário, Lua. - Frank Ash - A & A 
& A (Autores e Agentes e Associados) 
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TELHADOS 

São os gatos que inventam os 
desenhos dos telhados 

f) 
~·-·v·· . 

Com seus passos de pura renda 
Com seus miados de amor. 
Falando de Pássaros e Gatos 
Roseana Murray. Edições Paulinas. 

Ele é Asterix, o herói das aventuras 
gaulesas. 

Pequenino guerreiro de espírito 
sagaz e inteligência viva, aceita sem 
vacilar as missões perigosas que lhe 
são confiadas, sempre com o seu 
inseparável amigo Obelix, que tanto 
ajuda.quanto atrapalha. 

Asterix e Cleópatra. Ast~rix 
Gladiador. As 1001 horas de Asterix. 
E tem mais! Editora Record. 

Cacá, Maggi e Reni 

I 



AJUDE DORIVAL A ENCONTRAR ANA. 

BICHOS DA PESADA 

PESAM O 
MESMO 
QUE 

PESA O 
MESMO 
QUE 
QUANTOS 
PEIXINHOS? 

·e1na 6 OOU!JJOJfUJQ a en1 L ~d ·g llOOdld g 04101d 1' roruna ·e 04uiuoo z iOOllJll:l • ~ .se1sodse8 .· · · . 
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1. Carrega a casa nas costas. 
2, É inteligente, vive no mar, mas não é peixe. 
3, Quanto mais se tira, maior fica. 
4. Anda com os pés na cabeça. 
5, Quando pula, se veste de branco. 
6. Quando está em pé, está deitado e quando 

está deitado, está em pé. 
7. Engorda e emagrece, some e aparece, 

tudo no mesmo mês. 
a. É mamífero mas tem bico. 
9. Tem asa, bico, mas não é ave. 

6 
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Aí "meu", desse jeito a bicharada vai desapare
cer do planeta. 

Primeiro vieram os estilingues, bodoques, 
flechas, redes e espingardas. Depois os arpões, não 
sei mais o quê e agora sofisticou de vez: tem até 
binóculo de longo alcance pra enxergar os bichinhos ... 
Se bobear, vão colocar computador na jogada. 

Foi preciso criar o projeto TAMAR (Tartarugas 
Marinhas), chamar os pescadores e a criançada da 
praia do Forte (Sul da Bahia) para proteger as tar
tarugas marinhas de extinção. 

E o Animará? Quem sabe o que é? Este é um 
pássaro preto, do tempo da vovó, só encontrado no 
Nordeste. O bichinho agora só pode ser visto em 
cativeiro, porque seu bando já era ... 

E o maior macaco das Américas? O Mono Car
voeiro salvou-se por pouco. Ele agora tem uma Reser
va Biológica em Caratinga (MG), onde é estudado e 
recebe cuidados especiais. 

E não se assuste se alguém falar ao seu ouvido 
que o Jaó, a Onça Pintada, o Tatu-Canastra, a Arari
nhaAzul, o Peixe-Boi, o Mico-Leão-da-Cara-Dourada, 
entre outros, estão em extinção. 

É isso aí, bicho! Se a gente não ficar esperto e 
cuidar da natureza, adivinha quem vai "dançar"? 

Heloisa. 
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Andréia Veiga Vascon
celos é uma das ven
cedoras do Concurso A 
BH dos meus sonhos, 
promovido pela Câmara 
Mineira do Livro e BH 
Shopping, com premia
ção feita no dia 13 de ou
tubro. As redações de 
Thais de Paes e Virginia 
Persichini, também ven
cedoras do concurso, 
serão publicadas nos 
próximos números da 
Ler-o-Lero. 



V 
PEÇA RARA 

Possui características dos Artrópodes (como os 
insetos), mas não é. Possui características dos 
Anelídeos (como as minhocas), mas também não é. 
Surgiu na Terra na mesma época dos dinossauros, 
mas ainda sobrevive. Conseguiu imaginar? É com
pridinho, de cor marrom-vinho, aparência aveludada e 
tem aproximadamente 26 pares de lobópodos (patas). 
Mais uma dica? Vive debaixo da Terra, não enxerga 
muito bem e se orienta através de antenas, que são 
sensíveis nas extremidades. Última chance: é um in
vertebrado, alimenta-se de insetos e faz somente uma 
refeição a cada 3 semanas. 

Nem assim? Tudo bem, conto o nome e o 
sobrenome: Peripatus Acacioi. Um animalzinho raro 
descoberto nas proximidades de Ouro Preto (MG), 
onde foi criada a Estação Ecológica Tripuí, especial
mente para protegê-lo e evitar a sua total extinção. "O 
Peripatus é importante para a ciência porque viveu há 
600 milhões de anos passados e existe até hoje", 
explica Elsa Gentilini, bióloga da FEAM, responsável 
pela Estação. "Ele é um verdadeiro fóssil vivo, uma 

'1 "' 
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ripatus não é minhoca nem inseto, 

muito menos um peixe. 

rei íquia do passado biológico do planeta, um elo na 
evolução da escala animal", completa. 

O VALE DO RIBEIRÃO TRIPUÍ: No habitat do 
Peripatus Acacioi se encontram espécies de árvores, 
também raras, como o jacarandá, a peroba e o carva
lho. "É uma região de excepcional beleza", comenta a 
bióloga. 

Além disso, o Vale tem importância histórica por 
ter sido o local onde foi descoberto ouro pela primeira 
vez em MG. Também pode ser vista na região, mesmo 
parcialmente encoberta pela vegetação, a antiga 
Estrada Real, que transportava os primeiros 
colonizadores da Corte (Rio de Janeiro) para Vila Rica 
(Ouro Preto). 

Para conhecer o Peripatus, bem de pertinho, e 
a Estação Ecológica Tripuí, basta entrar em contato 
com a FEAM*. As visitas podem ser individuais ou em 
grupos, inclusive escolas, e são orientadas pelos 
biólogos e funcionários da Estação. 

Bianca 

• FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente - Av. Prudente de Morais, 1671 
- Belo Horizonte - MG. - Tel.: 344-6222 - Contatos com Nello Allegro - de Sh às 
12h/ de 14h às 18h 
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Pegou 3 
latas de 
ervilhas. 

Colocou no 
carrinho 2 

vezes mais 
abacaxi que 

ervilha. 

Um pacote 
de arroz 
estava 

furado, tirou 
do carrinho. 

Levou três 
caixas de 

sabão em pó. 
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POEMA-CAUDA 
~wis Caroll 

Tradução de Augusto de Campos 

Disse o gato 
pro rato: 

Façamos um 

rei cu , 
disse 

o ga-
to. e 

tu, 
ra-

10, 
reu 

nato, 
eu con

deno • ITl<U 
pra-
to. 

trato. Pe-
rante o 

tribunal 
eu te de-

Lewis Carol! nasceu na Inglaterra e 
escreveu seu livro mais famoso em 1865. 
Qual é o título deste livro? Escreva para 
a LER-0-LERO respondendo a esta per
gunta e concorra ao livro. 
Augusto de Campos é poeta brasileiro 
e tem traduzido vários autores estran
geiros para o português . 



Para quem quer andar de camelo ou comprar óculos para o seu1 
polvo, a Ler-o-Lero traz dicas superimportantes. Você sabia? 

• As aranhas possuem geralmente oito olhos, e 
através da disposição deles podemos diferenciar 
cada espécie. Oito é também o número de patas 
das aranhas. 

• É mais confortável montar um cavalo do que um 
camelo. É porque o camelo (e o dromedário) 
move ao mesmo tempo as patas de um dos lados 
jogando o peso do corpo de um lado para o outro. 
Pra lá, pra cá ... 

• A preguiça é um dos mamífe~os mais lerdos. Ela 
é chamada também de "aí.". E isso aí. 

• As aves têm os ossos ocos. Assim 
elas ficam mais leves e capazes de 
voar. 

• O canguru, no salto em altura, utiliza 
sua cauda como leme e contrapeso. 
Ela serve de terceiro pé. 

• O polvo é o animal invertebrado que 
tem a visão mais evoluída . 

• 
• 
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EVA FURNARI: ILUSTRAÇÕES QUE FALAM 

Eva faz livros sem palavras. É seu dese
nho que conta a estória: um desenho colorido 
ou em preto-e-branco, mas sempre cheio de 
graça. Ela inventa bruxas, dragões, monstros, 
assombrações-personagens que, em vez de 
arrepiar, só fazem rir. Você ficaria feliz de 
conhecê-las. Se por acaso estivesse 
chateado, tudo passaria, num passe de 
mágica: a varinha de condão da bruxinha 
encantadora que é Eva Furnari tem a forma 
do riso, simpatia, amizade e alegria, alegria. 
Nesta folia, todo mundo pode entrar - quem 
sabe ler ou não. 

Além dos livros, publica tirinhas com as 
aventuras estabanadas da Bruxinha Encan-

L_ 16 

tadora e do seu admirador secreto, o 
Gregório, na Fo-lhinha, Suplemento Infantil 
da Folha de São Paulo. 

Paulista, mora em São Paulo com os 
filhos. Já ganhou muitos prêmios - ilustrando 
livros de gente famosa também, ou com suas 
estórias sem palavras. 

Se você quiser conhecê-las melhor e 
conviver com esse mundo delicioso cheio de 
personagens divertidas, sente-se no seu 
lugar preferido, prepare os olhos e penetre no 
circo (ou casa de bonecos ... ) que é a obra de 
Eva Furnari. ~iif'l1it -

~ J,~ 
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RESPOSTAS DE EVA FURNARI PARA AS PERGUNTAS DAS CRIANÇAS DA BIBLIOTECA: 

Na minha época, a gente nem sonhava em fazer 
perguntas para um autor. Mal podíamos acreditar 
que o autor fosse de carne e osso. Os livros eram 
"coisas" mágicas que apareciam nas nossas mãos, 
não se pensava em quem e corno eram feitos, 
apenas aceitávamos aquele convite para a fantasia 
e viajávamos encantados. Mas hoje em dia as coisas 
são diferentes. 

Você se inspira em alguém 

Essa pergunta é um pouco difícil 
de responder. Eu acho que, apesar das 
influências de tudo que nos cerca, 
sempre temos a nossa maneira de ver 
o mundo e essa maneira, esse jeito é 
só nosso. E às vezes a gente faz 

que você mais gostou de ler desenhos parecidos com nós mesmos. 
q Eu devo ter algum lado meu que é 

Minha família tinha trazido, na sua mudança da corno a bruxinha. Só o baixinho, que 
Itália para o Brasil, um livro muito especial. Era, aliás me lembre, foi um pouco inspirado no 
ainda é (porque ainda o tenho guardado), um livro meu filho quando era pequeno. 
de contos de Andersen com belíssimas ilustrações. ~ 
Minha mãe ou minha irmão liam para mim (eu ainda 
não sabia ler) , mas, como o livro era muito comprido, 
algumas histórias não eram lidas e então eu ficava 
horas olhando as ilustrações e viajando, inventando 
histórias. Esse foi um livro especial cheio, de magia. 

[_QJ- - >- . 



MlllRA PINSKr 
nome diferente, estórias diferentes 

Chegar em casa com nota baixa na 
escola, com medo de perder a festa de 

· aniversário é fogo! Ser uma menina preta que 
se sente rejeitada também não é fácil. Segurar 
a vontade de chorar só porque as pessoas 
dizem que "menino não chora" não é nada 
bom. Ver a mãe proteger a irmã mais nova dos 
cascudos da gente dá um ciúme danado. 
Ficar cinza de preguiça de ir à escola é coisa 
que nos acontece muitas vezes. Mas o duro 
mesmo é ficar roxo de raiva do irmão pequeno 
que estraga o brinquedo de que a gente mais 
gosta. 

Essas coisas que acontecem a qualquer 
um estão também nas estórias de Mima 
Pinsky. As coisas que fazemos e sentimos e 

que nem sempre sabemos contar a autora vai 
nos dizendo de um modo muito fácil de 
entender, e com muito humor. 

Mima, que nasceu e mora em São Paulo, 
foi jornalista "bem comportada" durant~ sete 
anos. Depois, começou a sonhar com 
borboletas e arco-íris e os seus livros foram 
aparecendo. Hoje tem 20 livros publicados. 

Atualmente, a autora trabalha na Editora 
Contexto, onde dirige uma coleção de 
literatura juvenil e coordena a produção. É 
casada com o historiador Jaime Pinsky e tem 
três filhos. 

Bernadete 

\ 
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Se não me falha a memória - e nos. últimos pessoas conhecidas aos meus per-
tempos ela tem me traído um bocado - o livro que sonagens. No Zero Zero Alpiste, do 
mais me encantou foi Tom Sawyer, de Mark Twain. meu primeiro livro infantil publicado, 
As desventuras daquele menino vivo e afetivo me aparecem meus filhos Daniel e llana. 
fizeram varar noites. Mas houve outros: R6inações Luciana, de várias histórias, é minha 
de Nariz_inho (Lobato), Polyana (E. Porter}, Kim caçulinha. Fora os três, aparece um 
(Kiplin), O Segredo de Taquara Poca (Marins), bando de sobrinhos e filhos de primos. 
Sa~dade (Tales de Andrade), Coração (de quem Mas não têm necessariamente muito a 
mesmo? um italiano clássico), O General Dourah- ver com os personagens. Quanto às 
hine (também me esqueci do nome do autor ou histórias, têm as mais diversas origens. 
autora, fazia parte de toda uma série). Podem surgir a partir de episódio que 

Ler foi minha paixão desde os sete anos. Por me intrigou, ou de uma história que me 
isso eu torço tanto para que as crianças e jovens de contaram, ou de um desejo de brincar 
hoje se aproximem dos livros. Se não for pela com o próprio "fazer a história". O que 
utilidade, que seja pelo incrível prazer que essa eu sei é que cada história tem um jeito 
experiência pode proporcionar. certo de contá-la e o grande desafio é 

encontrar esse jeito. 
Você se inspira em alguém quando escreve 

as h"stórias? 
No fundo, no fundo, eu me inspiro na minha 

percepção. Não em pessoas reais (existe a pessoa 
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Na Ler-o-Lera n2 1 falei para vocês sobre 
um filme especial, Dick Tracy. Hoje meu 
recado é sobre a TV. 

Andei assistindo aos programas da TVE 
e fui conquistada pelo Glub-Glub. Criaram um 
programa super diferente: dois peixinhos 
charmosos enchem a tela da TV e batem papo 
com a criançada, enquanto vão anunciando a 
programação. Como não estamos habituados 
a conversar com peixe, temos que aprender 
essa nova linguagem. Com essa sugestão, já 
vamos preparando o nosso olhar para os 
efeitos visuais dos desenhos animados. A 
novidade está na forma do desenho, na 
história que encanta pela simplicidade, áesde 
que você decida a abandonar os extra
terrenos com poderes especiais e os super
heróis dos desenhos americanos e japo-

de 2ª a 6ª, 
' s 8:30 e 14:00h. 

~--

neses. Os desenhos da TVE são ingleses, 
alemães, tchecos, mas nem todos vieram de 
longe. Alguns foram criados por gente daqui: 
Cao Hamburguer e Flávio Dei Cario. 

Como são filmes experimentais, seus 
criadores "experimentam" técnicas com 
massinhas de modelar, com figuras 
recortadas em papel, com marionetes e 
bonecos de pano. 

Um dos desenhos mais atraentes é o da 
Galinha Pepa, uma audaciosa ave que se faz 
de maquinista de trem para levar a cabo suas 
aventuras. 

É tudo muito diferente e por isso você tem 
de se deixar conquistar por essa inovação, 
criada especialmente para você. 

Heliana 



ao nosso o
lhar. Difícil é 
escolher nosso 
livro preferido, 
um filme sen
sacional, a música 
perfeita, o programa 
mais legal. 

Agora eu descanso um pouquinho desse LI, VI, OUVI E GOSTEI... 
Passo a bola e a peteca pra galera aí embaixo que freqüenta a 
BIBLIOTECA: vou falar de um menino, lá do São Tomás de Aquino, que 
adora animal: o Rodrigo Nunes Coelho adorou DANÇA COM LOBOS 
e vibra com heavy-metal. Outro fã do GUNS'N ROSES é o Gustavo 
Lopes Cdtta, um carinha da pesada que levou a namorada para ver 
CEMITÉRIO MALDITO. Mas a Érika Moreira de Brito, estudante do 
Marconi, votou no EXTERMINADOR li. UM LEÃO EM FAMÍLIA, O 
GÊNIO DO CRIME e A RATINHA PRESUNÇOSA foram os mais 
votados em prosa. 

lJen1se 



Na Ler-o-Lero n2 1 o tema do concurso para pesquisa e desenho foi Dinossauro. 
Aqui publicamos a pesquisa e o desenho vencedores. O 12 lugar da pesquisa ficou para 
Rafael Soares Leite, 9 anos. Destacamos, também, a pesquisa feita por Pedro Aragão 
de Podestá, 1 O anos. 

No concurso de desenhos, o 12 lugar ficou com Pablo ltabirano Gomide Sevilha, de 
8 anos. Destacamos, também, o desenho de Nathália Angela Fragoso Rossi, 6 anos, 
Bárbara Ferreira, 6anos, André Rocha, 12 anos e Leonardo Costa Gomes, 12 anos. 

PESQUISA: OS DINOSSAUROS Rafael Soares Leite 

O CURIOSO ASPECTO DAS 
AVES PRIMITIVAS 

A ave mais antiga de que temos conhecimento 
denomina-se arqueoptérix, nome de origem grega 
que significa antigo voador. Tinha cauda comprida e 
forte, semelhante a de um lagarto com ossos e carne 
onde também se desenvolviam penas. 

Possuía duas patas para andar em terra e para 
se empoleirar e, também, dois membros anteriores 
providos de dedos, talvez destinados a subir nas 
árvores em lugar de voar de galho em galho como 
nos nossos dias. Os olhos eram protegidos por uma 
couraça idêntica a dos répteis, e o bico era provido 
de numerosos dentes. 

EXEMPLOS E CARATERÍSTICAS DOS 
DINOSSAUROS. 

Os brontossauros pesavam mais que 5 elefantes 
juntos. Os Diplodocos mediam cerca de vinte e sete. 
O estegossauro tinha enormes placas eretas, ao 
longo do dorso. 

Esses monstros se alimentavam de plantas. 
Seus grandes inimigos eram os répteis carnívoros e 
ferozes como os tiranossauros. Todos estes animais 
pertencem à família dos dinossauros, cujo nome 
significa terríveis lagartos. 

Aqui, o significado de alguns nomes: 
Brontossaurus saurus = lagarto 

Estegosaurus Estego =Coberto com telhado 
Triceratops tri = Três chifres 
Já expliquei um pouco dos dinossauros, agora 

uma história divertida: 

O Gigante Tiranossauro 
~ 

Estava na época dos filhotes de Tiranossauros. 
Pelo milagre que pareça, nasceu um Tiranossauro 
bondoso o pai, ao perceber, ficou grilado. Passava 
anos e ficava mais bondoso. Então o pai resolveu 
matá-lo a mãe topou. Então o filho fugiu para uma 
caverna. Sendo assim, encontrou uma família de 
Triceratops e ficou com ela. Cresceu, viveu e depois 
viu seus pais passando pela morte e foi logo os 
socorrer choramingando. Mas ninguém entende 
isso. Então os Tiranossauros morreram e o 
pequenino Tiranossauro ficou com a família de 
Triceratops até a sua vez de morrer. Mas mesmo 
assim não queria ser mal, porque sendo assim não 
se ganha nada com isto. Esta é a sua conclusão. 

Pedro Aragão de Podestá, além de 
descrever sobre dinossauros, finaliza sua 
pesquisa com três pergunta:;: 
a) Qual a cor dos dinossauros? Todos tinham a 

mesma cor ou cores variadas? 
b) Qual a forçá deles? 
c) Será que os dinossauros tinham os 5 sentidos 

perfeitos? 
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