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Nesta edição, levamos você para um 
mundo de fantasia povoado pelos 
monstros mais famosos do mundo: 
Conde Drácula, Frankenstein, 
Lobisomen, Múmia e companhia. 
É que o tema desta Cyrelinha é 
inspirado no fi lme Hotel Transilvânia, 
que reúne muitos dos personagens 
de contos de terror em um resort 
cinco estrelas. A revista traz 
histórias, passeios e passatempos 
para você conhecer melhor o 
tema. Em Curiosidades, contamos 
como essas lendas surgiram. Em 
Profi ssões, apresentamos a carreira 
de hoteleiro e outros funcionários 
de um hotel. Em Divirta-se, 
selecionamos hospedarias muito 
diferentes. Legal, né? E tem mais: 
em Faça Você Mesmo, ensinamos 
a preparar uma mala brincando. E, 
claro, os passatempos estão bem 
engraçados: são sobre essas fábulas  
de arrepiar, e viagens. Vamos lá?
Boa diversão e boa leitura!
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Confi ra uma seleção de 
hospedarias muito originais

Muitas páginas divertidíssimas para você curtir Será que você acertou? 
Confi ra os resultados

Você sabe o que faz esse 
funcionário de hotel? 
Descubra aqui!

Hospedagem 
de sonho

Passatempos Respostas

Hoteleiro
PROFISSÕES

DIVIRTA-SE

Boa viagem
FAÇA VOCÊ MESMO

Aprenda a fazer as malas 
de forma fácil e divertida 

Vida de monstro
De onde vieram as 
criaturas mais populares 
dos contos de terror

CURIOSIDADES

Será que você acertou? 
Confi ra os resultados

Respostas
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Ao lado, cena do fi lme 
Drácula, de 1931; 

abaixo, desenho do 
príncipe que o inspirou

Lobisomem
A lenda folclórica de homens 
que se transformam em 
lobos, principalmente durante 
a lua cheia, é muito comum 
em toda a Europa e em 
algumas outras partes do 
mundo. Na Grécia Antiga, 
o historiador Heródoto já 
mencionava uma tribo de 
homens que, uma vez por 
ano, se transformavam em 
lobo por alguns dias e depois 
retornavam à forma original.

ONDE NASCEM 
OS MONSTROS
ONDE NASCEM 
OS MONSTROS

algumas outras partes do 
mundo. Na Grécia Antiga, 
o historiador Heródoto já 
mencionava uma tribo de 
homens que, uma vez por 
ano, se transformavam em 
lobo por alguns dias e depois 
retornavam à forma original.

Drácula
O vampiro mais famoso do mundo é o personagem principal 
de um romance muito antigo, de 1897. Seu criador foi um 
escritor irlandês chamado Bram Stoker, que se inspirou na 
história real de um príncipe romeno muito cruel. No livro, o 
conde Drácula é um homem velho, pálido, com um bigode 
comprido, orelhas pontudas e dentes afi ados. Ele vive em um 
castelo, não gosta de alho e crucifi xos e tem vários poderes 
sobrenaturais, incluindo uma força extrema e a capacidade 
de se transformar em morcego, lobo ou outro animal.
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Os personagens do fi lme Hotel Transilvânia são 
inspirados em monstruosidades clássicas que já fazem 
parte do imaginário popular. Saiba como eles surgiram

DEU A LOUCA 
NOS MONSTROS
(Universal Pictures, 1987)
Sete pré-adolescentes 
fãs de histórias de terror 
formam a Patrulha 
Monstro. O grupo 
tenta deter Drácula, 
Lobisomem e outros 
seres, que estão na 
cidade à procura de um 
amuleto mágico.

O PEQUENO 
VAMPIRO
(Warner Bros, 2000)
Tony tem nove anos e 
está tendo difi culdades 
de se enturmar com os 
colegas de sua nova 
escola. Até que ele 
conhece Rudolph, um 
vampirinho que tem a 
mesma idade e se torna 
seu melhor amigo.

Monstros e companhia
CONHEÇA ALGUNS DOS FILMES QUE FALAM SOBRE ESSE TEMA

Frankenstein
A criatura é fruto 
da imaginação 
da escritora 
inglesa Mary 
Shelley. No livro, 
Frankenstein é 
criado em um 
laboratório pelo 
cientista Victor 
Frankenstein. 
Ele é muito alto 
e muito feio, tem 
lábios negros 
e a pele meio 
amarelada, quase 
transparente. 

Apesar da feiúra, Frankenstein é uma 
criatura sensível, inteligente e que 
gosta de literatura. Mas por causa 
de sua aparência, todos o evitam.

Múmia
As múmias são 
corpos que foram 
preparados 
com produtos 
químicos 
e técnicas 
especiais 
para que se 
mantivessem 
conservados. 
As mais famosas 
da história são 
as egípcias, mas 
em lugares como 
na China antiga, 
na Itália e até na 

América do Sul também existiram culturas 
em que se praticava a mumifi cação. Nos 
gibis e até nos fi lmes adultos, elas costumam 
aparecer cobertas por faixas e ataduras.

Frankenstein inspirou 
muitos fi lmes, desenhos 
animados e livros

O corpo envolto em 
ataduras é a marca 
característica das múmias
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Qual dos recortes ao lado não corresponde 
a nenhuma parte dessa cena?

Fora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cenaFora de cena
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Você já sabe tudo sobre monstros? 
Os quadrinhos abaixo escondem 
seis palavras do texto que você leu. 
Responda às questões e descubra!

Palavras cruzada sPalavras cruzadas 

Questões
1  – Construção em que mora o Drácula
2  – Fase da lua em que acontece a transformação do lobisomem
3  – Os do Drácula são afi ados
4  – É um dos bichos em que o Drácula consegue se transformar
5  – O corpo da múmia é todo enrolado por elas
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Disney’s Art Of 
Animation Resort
Aqui você dorme e acorda em 
clima de parque da Disney, 
em um hotel a apenas dois 
quilômetros de distância 
do famoso Magic Kingdom. 
Os mais de mil quartos 
são inspirados nos fi lmes 
Procurando Nemo, Carros, 
Rei Leão e Cinderela. Você 
olha para um lado e vê Simba 
descansando sobre uma pedra, 
olha para o outro e vislumbra 
McQueen sorrindo ao lado 
do posto de gasolina, vai ao 
banheiro e se sente em um 
castelo. As refeições são todas 
balanceadas e servidas em 
salões enfeitados.

Site: disneyworld.disney.
go.com/resorts/art-of-
animation-resort
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á pensou em fi car em um lugar feito de gelo 
ou em cima de uma árvore? E dormir em 
um quarto submarino ou ainda dentro da 

Disney? Alguns hotéis temáticos oferecem a 
estadia perfeita para as crianças, onde a vida 
se mistura com a fantasia. Olha que legal!J

Assim como o resort do 
fi lme Hotel Transilvânia, 
alguns hotéis são o grande 
atrativo de uma viagem

Hospedagem 
de cinema
Hospedagem 
de cinema

Conrad Maldives 
Rangali Island
Localizado em uma ilha no meio do oceano 
Índico, é um dos hotéis mais incomuns do 
mundo. Totalmente submerso, faz com que você 
se sinta como um pequeno peixe em alto-mar. 
Chegar ao hotel parece uma aventura: você 
aterrissa na água em um hidroavião e segue por 
uma escada que o leva a uma área submarina. 
A estadia está repleta de atividades aquáticas, 
como canoagem e até mergulho.
Site: migre.me/b1qAX

Hotéis de gelo
Um lugar onde tudo é de gelo: as paredes, as 
cadeiras, as mesas, as camas. Esses hotéis 
existem em lugares frios, como Finlândia, 
Suécia e Canadá, durante o inverno. Para 
não sentir frio, o visitante dorme em sacos de 
dormir apropriados. A programacão inclui: 
esculturas, trenós, pesca, snowboard e esqui.
Sites:
Ice Hotel (Suécia): www.icehotel.com
Ice Lodge (Finlândia): migre.me/b1qCK
Hôtel de Glace: www.hoteldeglace-canada.com

Treehotel
Um hotel inteiro entre troncos, folhas 
e galhos de árvore, localizado no meio 
da fl oresta na Suécia. São seis quartos 
diferentes: um completamente espelhado 
por fora, que refl ete a fl oresta, uma cabine 
de navio, uma nave extraterrestre e um ninho 
de pássaro com ramos de madeira. Você se 
sentirá na selva. Cada quarto tem a entrada 
de um jeito: através de pontes, rampas e até 
escadas retráteis. As comidas servidas são 
típicas dos anos 1930 e 1950.
Site: www.treehotel.se

9FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Vamos 
colorir?

10 11

Encontre no diagrama, 
em todas as direções, as 
palavras listadas abaixo

Caça-palavrasCaça-palavras

 Temáticos 
 Fantasia 
 Mar 
 Peixe 
 Gelo 
 Árvore 
 Disney 
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Os responsáveis por manter todos os 
diferentes funcionários em sintonia, para 
que os hóspedes se sintam em casa

uando você vai a um hotel, 
não imagina todo o trabalho 
necessário para aquele serviço 

existir. Há um profi ssional por trás de 
cada detalhe, da limpeza do tapete à 
entrega de refeições no quarto dos 
hóspedes: o hoteleiro. Ele administra 
o hotel, coordena os funcionários e 
ainda negocia com os fornecedores 
de produtos e serviços. Por isso, o 
trabalho é bastante diversifi cado, 
variando entre atividades práticas, 
como supervisionar a cozinha, e 
outras administrativas, como fazer um 
planejamento de abastecimento.

Para ser um bom hoteleiro, é preciso 
possuir algumas características: lidar 
bem com críticas, dominar várias línguas 
e ter prazer em se relacionar com diferentes 
tipos de pessoas. Preenchendo todos esses 
requisitos, é preciso cursar uma faculdade de 
hotelaria, que dura quatro anos e ensina como 
funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, 
há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a 
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi 
Morumbi e a Castelli ESH. Estudar no exterior tem o bônus 
de acumular o aprendizado de outra língua. As instituições suíças 
Ecole Hôtelière de Lausanne e Glion Institute of Higher Education, 
a americana University of Cornell e a britânica Oxford Brooks 
University estão entre as melhores do mundo.

Q
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hotelaria, que dura quatro anos e ensina como 
funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, 
há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a 
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi 
Morumbi e a Castelli ESH. Estudar no exterior tem o bônus 
de acumular o aprendizado de outra língua. As instituições suíças 

diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para diferentes funcionários em sintonia, para 

funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, funciona todo o universo de um hotel. No Brasil, 
há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a há opções bastante reconhecidas, como o Senac, a 
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a Anhembi 
Morumbi e a Castelli ESH. Estudar no exterior tem o bônus 

Quem são os 
hoteleiros
Quem são os 
hoteleiros
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Faça 

o seu desejo: 

presente em alguns 

imóveis Cyrela, o 

concierge é como um 

funcionário de hotel, pronto 

para ajudar. Você só tem 

que pedir autorização 

para seus pais 

antes!

ARRUMADEIRA: cuida da limpeza e arrumação 
dos quartos dos hóspedes.
GOVERNANTA: executa o serviço de limpeza em 
todos os cômodos.
RECEPCIONISTA: recebe os hóspedes e os 
orienta sobre o funcionamento do hotel.
CHEF DE COZINHA: comanda a cozinha de onde 
saem refeições 24 horas por dia.
GARÇOM: serve os pratos no restaurante e no bar.
AUXILIAR DE LAVANDERIA: lava roupas, 
uniformes, lençóis e cobertores.
GERENTE DE RESERVAS: cuida das reservas 
feitas com antecedência.
AUXILIAR DE JARDINAGEM: cuida dos jardins 
das áreas externas e internas.

OUTROS SERVIÇOS
Conheça mais algumas das profi ssões que fazem 
um hotel funcionar 

[1]

ARRUMADEIRA:
dos quartos dos hóspedes.
GOVERNANTA:
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Ligue-ligue Lembra quais são as tarefas dos 
funcionários de um hotel? Ligue 
cada um ao seu local de trabalho.

14 15

As duas cenas têm sete 
diferenças entre elas. Vamos 
encontrá-las?7 Erros
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Quem faz as suas 
malas? Que tal 
aprender a arrumar de 
forma divertida?

1

2 Escolha os calçados, três 
no máximo. Um tênis para 
o dia a dia, outro para sair 

e um chinelo para fi car à vontade.

Separe duas trocas de roupa por dia: se você for viajar por 
dois dias, leve quatro camisetas e quatro bermudas. 
Lembre de selecionar as peças que você mais gosta e que 

combinem entre si.

s roupas que você 
mais gosta, os 
brinquedos que 
não podem faltar, 

o sapato mais legal, os 
documentos importantes. 
Escolher os itens favoritos 
e os fundamentais que 
acompanham você em 
uma aventura também 
faz parte da viagem. 
Basta um pouquinho 
de organização e 
criatividade, para que 
essa tarefa se transforme 
em diversão.
Quer tentar? Para 
você não se esquecer 
de alguma peça 
importante, convidamos 
a especialista em 
organização Ingrid 
Lisboa (www.
organizacaodearmarios.
com.br) para elaborar um 
passo a passo. Você só 
precisa seguir o roteiro. 
Olha só!

A

Quem faz as suas 

Malas 
prontas
Malas 
prontas

[1]

2222222
e um chinelo para fi car à vontade.

[1][1]

Malas Malas Malas Malas Malas 
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Lembre seus pais de 
separar seus documentos 

e seus remédios mais 
importantes.

Selecione a roupa íntima: 
uma por dia e apenas 

duas de banho (que podem ser 
lavadas no passeio). E pijama.

4

Escolha seu passatempo 
preferido para a jornada: 

um jogo, um livro, um kit para 
desenhar ou um brinquedo.

Separe os tipos de roupa 
em sacos com zíper: um 

para bermudas, outro para 
camisetas etc. 

Faça um kit de higiene: 
escova de dentes, pasta, 

fi o dental, sabonete, xampu, 
protetor solar e repelente.
fi o dental, sabonete, xampu, 
5

Vamos 

preparar 

as malas para 

acampar? No Espaço 

Kids do condomínio 

Luzes da Mooca, da 

Cyrela, as crianças têm 

barracas no meio 

da selva para 

brincar

e seus remédios mais 
6

[2]

FOTOS: LUCIANO MUNHOZ [1 E 2] DIVULGAÇÃO PRODUÇÃO: MARIANA LEAL E ALINE ARAÚJO

duas de banho (que podem ser 
3

um jogo, um livro, um kit para 
77 Para colocar as coisas na 

mala, a regra é simples: 
tudo que é pesado ou pode 
ser amassado vai em baixo. 
Portanto, sapatos, pijamas, 
toalhas são os primeiros a serem 
guardados. Em cima, a roupa e 
o restante. E boa viagem.

tudo que é pesado ou pode 
88
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Para terminar de fazer a mala, é preciso 
encontrar, na bagunça do quarto, 
os itens reunidos na lista da mão do 
monstro. Vamos procurá-los?

Olho vivoOlho vivo

19
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7 erros Caça-palavras


