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“Um leitor vive 100 vidas 

antes de morrer.

Um homem que nunca lê 

vive apenas uma.”
George R.R. Martin



CURIOSIDADES
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Curiosidade: instinto que leva alguns a olhar pelo 

buraco da fechadura, e outros a descobrir a América

Eça de Queirós



Vamos pensar

A curiosidade prepara o cérebro para a aprendizagem.

Embora não seja uma grande surpresa saber que estamos mais propensos a

lembrar o que aprendemos quando o assunto nos intriga, foi verificado que

a curiosidade também nos ajuda a aprender informações que não consideramos

tão interessantes ou importantes.

Saiba mais em:
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Por que a curiosidade melhora a aprendizagem?

https://porvir.org/por-curiosidade-melhora-aprendizagem/

https://porvir.org/por-curiosidade-melhora-aprendizagem/


CURIOSIDADES
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Curiosidade é uma palavra 

originada do latim curiositas, que 

significa “desejo por 

conhecimento” ou “desejo por 

informação”. A curiosidade, 

característica presente nos seres 

humanos e em outros animais, é 

capaz de promover o aprendizado 

e o desenvolvimento de 

habilidades.

Você já parou para imaginar 

quantas curiosidades do mundo 

inexploradas existem por aí? 

Quanta coisa que você nem, 

sequer, imaginou um dia?



Isso é novidade?
As curiosidades estão presentes nas publicações

há muito tempo!

Patrocinados pelos laboratórios farmacêuticos,

os almanaques de farmácia começaram a ser

editados no Brasil a partir do século XIX.

Informações consideradas de utilidade pública

como fases da lua, épocas de plantio e remédios

para diversos males estavam sempre unidos a

passatempos, textos literários, carta dos leitores,

entre outros. Tudo isso era encontrado nos

almanaques que tinham publicação anual e eram

distribuídos de forma gratuita.

Saiba mais:
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http://atelierdeducadores.blogspot.com/2010/12/almanaque-um-recurso-

didatico.html?m=1

No Brasil foi a partir do século XVIII que houve

a disseminação desse tipo de material a partir

dos chamados almanaques das cidades. Em

meados do século XIX, são os almanaques de

farmácias que passaram a ser os mais utilizados

e consultados em território nacional.

http://atelierdeducadores.blogspot.com/2010/12/almanaque-um-recurso-didatico.html?m=1


Isso é novidade?

Saiba mais:
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Um dos almanaques mais famosos desse tipo de publicação é o Almanaque do

Biotônico. Para divulgar o famoso fortificante, Monteiro Lobato, amigo do

farmacêutico Candido Fontoura, criou o personagem Jeca Tatu. Esse vivia em uma

casinha de sapê e sofria do mal do amarelão, sendo curado graças as propriedades

medicinais do remédio que dava nome ao almanaque.

http://atelierdeducadores.blogspot.com/2010/12/almanaque-um-recurso-

didatico.html?m=1

http://atelierdeducadores.blogspot.com/2010/12/almanaque-um-recurso-didatico.html?m=1


13 curiosidades sobre desenhos animados
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Clicar e assistir!

https://youtu.be/mIym2JTDv7s

https://www.megacurioso.com.br/desenhos-animados/67256-confira-15-

curiosidades-aleatorias-sobre-personagens-de-desenhos-animados.htm

https://youtu.be/mIym2JTDv7s
https://www.megacurioso.com.br/desenhos-animados/67256-confira-15-curiosidades-aleatorias-sobre-personagens-de-desenhos-animados.htm
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O thaumoctopus mimicus é um polvo capaz de mudar sua cor e imitar a de outros seres 

marinhos. Em suma, até hoje, são conhecidas 15 cores que ele pode imitar.

Um beija-flor pode pesar menos que uma moeda de um centavo.

Saiba mais:   
https://segredosdomundo.r7.com/90-curiosidades-do-mundo-que-sao-quase-inacreditaveis/

https://www.hipercultura.com/maiores-curiosidades-do-mundo/

Em média, cada pessoa perde 4kg de pele morta em um ano

Os tamanduás não tem dentes.

CURIOSIDADES

As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua

https://segredosdomundo.r7.com/90-curiosidades-do-mundo-que-sao-quase-inacreditaveis/
https://www.hipercultura.com/maiores-curiosidades-do-mundo/


Olha que curioso!
. Há uma lâmpada que permanece ligada continuamente há mais de 113 anos na cidade de Livermore, na Califórnia.

. Durante o fenômeno Superlua, calcula-se que o diâmetro lunar possa aumentar em até 14%. 

. O cérebro humano é formado por, aproximadamente, 75% de água.

. O cachorro-quente é uma invenção alemã do século XV.

. A maioria das vacas não consegue descer escadas.

. Estima-se que 4% da população mundial seja canhota.

. Em média, um adulto respira 550 litros de oxigênio puro diariamente.

. Alguns animais, como os cangurus, não param de crescer mesmo atingindo a idade adulta.

. A maior palavra da língua portuguesa refere-se a uma doença causada pela respiração de cinzas vulcânicas: 

pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico
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Saiba mais em: 

https://m.brasilescola.uol.com.br/amp/curiosidades

https://m.brasilescola.uol.com.br/amp/curiosidades


O que é um Mangá?
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Falamos sobre História em Quadrinhos (HQ) a semana passada, certo?

Uma curiosidade sobre a leitura de HQ são os mangás.

Nos mangás, que são histórias em quadrinhos japonês, a leitura é feita do 

fim do livro para o inicio e o diálogo da direita para a esquerda.

https://www.tecmundo.com.br/selecao/25302-como-baixar-mangas-e-assistir-a-animes-

na-internet.htm

https://escolazion.com/blogz/animes-e-mangas-10-curiosidades/

https://www.tecmundo.com.br/selecao/25302-como-baixar-mangas-e-assistir-a-animes-na-internet.htm


Sugestões de leitura
Curiosidades da Língua Portuguesa https://youtu.be/B1wVRVLsmzM

As 40 maiores curiosidades do mundo que pouca gente conhece https://www.hipercultura.com/maiores-

curiosidades-do-mundo/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral

23 fatos curiosos e aleatórios que vão deixar seu queixo caído  https://www.megacurioso.com.br/bizarro/68311-23-

fatos-curiosos-e-aleatorios-que-vao-deixar-seu-queixo-caido.htm

101 FATOS sobre Star Wars - Jonas Silvestre  https://www.passeidireto.com/arquivo/17947405/101-fatos-sobre-

star-wars-jonas-silvestre

6 Curiosidades sobre o Mundo dos jogos https://leiturinha.com.br/blog/6-curiosidades-sobre-o-mundo-dos-jogos/

12 fatos sobre ciência e tecnologia que você provavelmente não sabia 

https://www.tecmundo.com.br/curiosidade/15152-12-fatos-sobre-ciencia-e-tecnologia-que-voce-provavelmente-

nao-sabia.htm
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https://youtu.be/B1wVRVLsmzM
https://www.hipercultura.com/maiores-curiosidades-do-mundo/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral
https://www.megacurioso.com.br/bizarro/68311-23-fatos-curiosos-e-aleatorios-que-vao-deixar-seu-queixo-caido.htm
https://www.passeidireto.com/arquivo/17947405/101-fatos-sobre-star-wars-jonas-silvestre
https://leiturinha.com.br/blog/6-curiosidades-sobre-o-mundo-dos-jogos/
https://www.tecmundo.com.br/curiosidade/15152-12-fatos-sobre-ciencia-e-tecnologia-que-voce-provavelmente-nao-sabia.htm


Sugestões de Curiosidade

13

https://youtu.be/v7EzAsuAnrU https://youtu.be/CqFNGAZpWrw



Mas isso tudo é verdade?
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Não é de hoje que mentiras são

divulgadas como verdades, mas

foi com o advento das redes

sociais que esse tipo de

publicação popularizou-se.

A maneira mais efetiva de

diminuir os impactos das fake

news é cada cidadão fazer sua

parte, compartilhando apenas

aquilo que tem certeza de que é

verdade. O ideal é duvidar

sempre e procurar

informações em outros veículos

de comunicação, especialmente

nos conhecidos como grande

mídia.

Saiba mais:

Não podemos acreditar em tudo que lemos. É preciso buscar fontes confiáveis para 

confirmar as informações para não acreditarmos nas Fake News.

https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm

https://minhabiblioteca.com.br/como-encontrar-fontes-de-pesquisa-confiaveis/

Os motivos para que sejam

criadas notícias falsas são

diversos. Em alguns casos, os

autores criam manchetes

absurdas com o claro intuito

de atrair acessos aos sites e,

assim, faturar com a

publicidade digital.

https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm


15https://www.saude.gov.br/component/tags/tag/novo-coronavirus-fake-news

Café previne o coronavírus - É FAKE NEWS!

China anuncia vacina para coronavírus - É FAKE NEWS!

Máscaras sem qualidade distribuídas pelo Ministério da Saúde - É FAKE NEWS!

Remédio de piolho pode matar coronavírus - É FAKE NEWS!

Álcool em gel é a mesma coisa que nada - É FAKE NEWS!

Fumar aumenta o risco da forma grave de coronavírus - É VERDADE!

Colocar luvas para manusear dinheiro e evitar coronavírus - É VERDADE!

Informações sobre o coronavírus - É VERDADE!

Áudio do professor titular de cirurgia torácica da USP/HC/Incor - É VERDADE!

Fato ou Fake?
A partir de pesquisa em site oficial, portanto mais seguro apresentamos 

a vocês algumas noticias que circularam nas redes sociais, sendo 

algumas falsas e algumas verdadeiras. Clic para ver a notícia:

Saiba mais:

https://www.saude.gov.br/component/tags/tag/novo-coronavirus-fake-news
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46705-cafe-previne-o-coronavirus-e-fake-news?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46584-china-anuncia-vacina-para-coronavirus-e-fake-news?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46779-mascaras-sem-qualidade-distribuidas-pelo-ministerio-da-saude-e-fake-news?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46775-remedio-de-piolho-pode-matar-coronavirus-e-fake-news?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46463-alcool-em-gel-e-a-mesma-coisa-que-nada-e-fake-news?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46704-fumar-aumenta-o-risco-da-forma-grave-de-coronavirus-e-verdade?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46578-colocar-luvas-para-manusear-dinheiro-e-evitar-coronavirus-e-verdade?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46301-informacoes-sobre-o-coronavirus-e-verdade?Itemid=101
https://www.saude.gov.br/component/content/article/1361-fake-news/46575-audio-do-professor-titular-de-cirurgia-toracica-da-usp-hc-incor-e-verdade?Itemid=101


Hora de agir!

Vamos criar algumas curiosidades sobre 

um tema que mais gostou? 

Faça uma lista de curiosidades que você 

acha interessante e compartilhe com a 

gente.

Lembre-se de buscar as informações em 

fontes seguras.

Será legal observar que mais pessoas se 

interessam pelo tema que você escolheu! 

16



Vamos compartilhar sua produção?
Ficaríamos felizes em ver o resultado de suas produções. Sugerimos 

que poste em suas redes sociais fotos ou vídeos de suas curiosidades, 

ou mesmo seus escritos. 

Será legal conhecer suas curiosidades!

Deixe com a #EscolaSemMuros para que a gente tenha acesso! 

Também veja o que os colegas também compartilharam!
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Organizado por:
Professores da Rede Municipal de ensino de Taubaté 

Núcleo de apoio Pedagógico Especializado – NAPE 

(nape@educacaotaubate.sp.gov.br)

Supervisores de Ensino da Rede Municipal de Taubaté
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mailto:nape@educacaotaubate.sp.gov.br
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