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Eu sou a Luiza!
Na Multirio Web rÁdio,
você acompanha as
minhas aventuras
para salvar a loja
de discos do vovô Luiz:
a Música & Cia.!

www.multirio.rj.gov.br/webradio

Acesse o Portal MultiRio e conheça
o blog da Luiza — www.multirio.rj.gov.br
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Olá!
Bem-vindo ao
“Divirta-se com
o Tagarela”.
A MultiRio criou esta
revistinha com muitas
brincadeiras divertidas
e educativas para você.
Vamos aprender brincando,
com atividades criativas,
quadrinhos superlegais, além
de muitos jogos e passatempos.
Se você quiser me contar o
que achou da revista, mande
suas mensagens, desenhos
ou histórias para o e-mail
otagarela@multirio.rio.rj.gov.br.
Mas agora chega de papo e
vamos lá. É só virar a página
e começar a diversão!
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Você gosta de música? Eu adoro. Por isso, estou
sempre ligado na série Pequenos Notáveis. Ela
mostra a infância de vários artistas famosos da
música popular brasileira.

Mostre que você também é um pequeno notável! Escreva o número ao lado do nome de
cada um dos artistas que aparecem nas fotos e descubra quem são os nossos notáveis!
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PIXINGUINHA
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DORIVAL CAYMMI
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noel rosa

tom jobim

LAMARTINE BABO

Vinicius de Moraes
LUIZ GONZAGA
DONA IVONE LARA
RESPOSTAS: 7, 3, 8, 10, 2, 9, 6, 1, 4 e 5.
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braguinha

Oi, gente, aqui é a Luiza. O vovô Luiz estava me
explicando como ele fazia para ouvir música antes
de inventarem o MP3. Eu achei superdivertido. Será
que vocês conseguem descobrir o nome de todos
estes objetos que servem para se ouvir música?
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RESPOSTAS: 1) CD; 2) LP; 3) Fita K7; 4) Rádio; 5) Toca-discos.

Quando o assunto é diversão, ninguém
melhor do que a minha amiga Sapequinha.
O nome dela já diz tudo...

Sa pe qu in ha no tr ân si to

Cuidado, sapequinha!
o sinal está vermelho!
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espere o sinal verde,
com o bonequinho andando.

ufa! essa foi por pouco...

agora sim! e atravesse
sempre na faixa!
Arte: Humberto Avelar. Roteiro: Luiz

Eduardo Ricon

As aventuras
da Sapequinha
Se ligue nas aventuras dessa menina esperta! Os vídeos estão no MultiKit Escola.
Peça ao(à) seu(sua) professor(a) para assistir. Quer saber do que eles falam?
Complete a cruzadinha abaixo:

2) Jogar o lixo nas

1) Preservar os

2

1

5) Ser amigo e ajudar os

4
5

3
3) Atravessar as ruas nos

4) Não pichar a
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RESPOSTAS: 1) Orelhões; 2) Lixeiras; 3) Sinais; 4) Escola; 5) Amigos.

Reproduções do livro
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Ler e Fazer Histórias
em Quadrinhos
Que tal inventar a sua própria história em quadrinhos?
Pode soltar a criatividade! A MultiRio criou para você o
Quadrinhos Guia Prático, com os principais passos para
você desenvolver a sua história em quadrinhos. Peça
ajuda ao(à) seu(sua) professor(a) e mergulhe de cabeça
nesse mundo fantástico.
Se você gosta de criar personagens e histórias, mande
sua tirinha para a MultiRio: Largo dos Leões, 15, sala
908, Humaitá, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22260-210
ou por e-mail, para otagarela@multirio.rio.rj.gov.br.
Atenção: as tirinhas devem ter no máximo 4 quadrinhos!

Fique ligado!
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Os programas da MultiRio passam na BandRio e
no canal 14 da NET. Para saber mais sobre sua
série favorita, conferir as estreias e ficar por
dentro das novidades da MultiRio, é só acessar o
Portal www.multirio.rj.gov.br. Notícias também
em www.twitter.com/multirio.

Pinte o Quinho
com cores
bem legais!

Escreva aqui o
título

da sua história
...

Use este espa
ço e crie uma
divertida
história em qu
adrinhos. Inve
nte as falas
do Tagarela e
crie uma dive
rtida tirinha!

Roteiro: Luiz Eduardo Ricon. Arte: Alessandra Oliveira
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Juro que Vi
Você conhece o Saci? Assista aos
desenhos animados da série Juro que Vi
e conheça esse e outros personagens do
nosso folclore. A série é exibida no canal
14 da NET e também está nos DVDs do
MultiKit Escola, que fica guardado na
sala de leitura. Confira! Lá você também
vai encontrar outras histórias e desenhos
animados de que você vai gostar.
Das histórias do nosso folclore
para a tela do cinema e da sua TV.
Conheça a série Juro que Vi!

Faça um círculo em
volta das características
do Saci:

PINTE
O SACI

usa gorro
vermelho
tem os pés
virados
para trás

e as
proteg nimais
ea
matas
tem uma
perna só

apronta
mil
travess
uras
viaja num
pé de vento
10

ra jogar com você.
pa
ha
in
rm
tu
a
e
m
Cha
um pouco mais
Todos vão aprender
lendas brasileiras
sobre algumas das
Juro que Vi, da
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O caçador
virou um porco
selvagem. Fuja!
Pule 2 casas!

Você
precisa recuperar
sua boneca. Corra!
Avance 2 casas!

A Iara
enfeitiçou você!
Fique parado por
1 rodada.

O colar caiu no rio.
Volte 2 casas para
buscar antes que o
Boto retorne!

O Saci está preso
na garrafa! Fique 1
rodada sem jogar.
Publicado em Jornal do Aluno, edição 01 (1o ao 4o ano), outubro de 2010.

cola

cola

Recorte o dado na linha vermelha,
dobre nas linhas pretas e cole
nos locais indicados.

cola

cola

cola
cola
cola

Para jogar, utilize este tabuleiro e
monte o dadinho. Pinte tampas de
garrafas de cores diferentes, use
borrachas ou bolinhas de massinha,
o que preferir. Depois de percorrer
as casas, quem chegar primeiro ao
final é o grande vencedor.
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É sempre bom repetir
Eu sei que é sempre bom repetir: a dengue é uma doença
transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ao
perceber os primeiros sinais da doença – dor de cabeça,
cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição,
enjoos, vômitos, dor na barriga e manchas vermelhas –,
procure imediatamente o posto de saúde.

Xô, mosquito!
Vamos combater a dengue! Assista ao vídeo Pra
Dengue Sambar em www.youtube.com/multiriosme
ou em nossa programação. E complete as frases de
acordo com os desenhos.

1) Não deixe água parada em bacias, garrafas, _ _ _ _ _ _e latões.
2) Coloque terra nos vasos de _ _ _ _ _ _ _.
3) Jogue fora os _ _ _ _ _ velhos.
4) Mantenha a _ _ _ _ _ d’água tampada.
5) Guarde as _ _ _ _ _ _ _ _ usadas
sempre de cabeça para baixo.

Nada de lixo
espalhado!

Areia nos pratinhos
para não ter
água parada!

RESPOSTAS:
1) Baldes;
2) Plantas;
3) Pneus;
4) Caixa;
5) Garrafas.

Caixa d’água limpa
e tampada.

No combate à dengue,
minha escola já
tirou nota DEZ !
a

u
d’ág
a
x
cai a
ir
lixe inhos
t
pra
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Roteiro: Luiz Eduardo Ricon. Arte: Aline Carneiro Damacena. Publicado originalmente em O Tagarela, edição 03, novembro de 2011.

Vamos colorir o mosquito da dengue
e os lugares onde ele se reproduz.
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Turma da Biblioteca
Já imaginou achar um baú misterioso? As irmãs Jessica
e Geisa e os amigos Maiquel e Jefferson acharam. Estava
na biblioteca da escola, cheio de cartas, revistas, fotos,
cartões-postais... Tanta coisa! Será que Jessica, Geisa,
Maiquel e Jefferson vão descobrir quem está por trás
desse mistério? Se você quer descobrir também, que tal
se juntar à Turma da Biblioteca? São dez programas, e o
horário está no Portal MultiRio: www.multirio.rj.gov.br.

Carta enigmática
Forme as três palavras mágicas para uma vida
sustentável. Cada desenho representa uma letra.
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RESPOSTAS: 1) Reduzir; 2) Reutilizar; 3) Reciclar.
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Pinte com lápis de cor,
canetinha ou tinta guache e
decore a parede do seu quarto,
o mural da escola ou a sala de
leitura com um lindo pôster!
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NesSe livro, você vai ap
render
brincando, na companhia
de um
personagem muito mis
terioso:
o Mestre do Tempo!

Você gosta de Matemática? Os meus
amiguinhos Luísa, Bruno e Guto adoram!
Com eles, aprender Matemática vira
uma grande diversão!

Agora, uma dica especial
para quem gosta de ler
e adora Matemática!

Números: Problemas,
Jogos e Enigmas
David L. Stienecker
Editora Moderna
Números, frações, adição,
subtração, multiplicação e
divisão. Por meio de jogos
e enigmas, o leitor vai se
divertindo e aprendendo os
fundamentos da Matemática.

Os irmãos Bruno e Luísa, junto com
o primo Guto, encontraram um jeito
divertido de aprender Matemática.
Sabe como? Fazendo.
As aventuras desse trio esperto
estão na série Adoro Problemas, que
você pode acompanhar pela TV, na
BandRio e no canal 14 da NET, ou pela
Web TV: www.multirio.rj.gov.br/webtv.
Adoro Problemas está, também, no
MultiKit Escola & Vida, na biblioteca
de sua escola.

Contando com o Relógio
Nilson José Machado
Editora Scipione
Como ler a hora em um relógio?
Como comparar o ritmo dos
ponteiros? Quanto tempo passou,
quanto falta? O livro ensina o
jovem leitor a ler as horas de
forma fácil e divertida, com uma
linguagem poética e simples.
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Os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia, no ano de
776 a.C. Depois, a competição foi extinta e só voltou
muitos séculos mais tarde, em 1896, por obra do Barão
de Coubertin. Vamos testar nossos conhecimentos
olímpicos? Relacione a coluna da esquerda com a da
direita e veja se você é um verdadeiro campeão.

2] Nas Olimpíadas, quem
chega em primeiro lugar
ganha medalha de...
3] Símbolo das Olimpíadas,
carregada nas ruas por
atletas e pessoas comuns.
4] Cidade da Grécia onde
surgiram os Jogos Olímpicos.
5] Arte marcial japonesa na
qual o Brasil já ganhou
várias medalhas olímpicas.
6] O Brasil já venceu 5 Copas
do Mundo, mas nunca
recebeu uma medalha
de ouro olímpica no...
7] Cidade que vai sediar
as Olimpíadas de 2016.
20

OURO
FUTEBOL
JUDÔ
RIO DE JANEIRO

MARATONA
OLÍMPIA
TOCHA OLÍMPICA

RESPOSTAS: 1) Maratona; 2) Ouro; 3) Tocha olímpica; 4) Olímpia; 5) Judô; 6) Futebol; 7) Rio de Janeiro.

1] Corrida de 42 quilômetros
que acontece no último dia
dos Jogos Olímpicos.

RESPOSTAS: 1) Halterofilismo; 2) Canoagem; 3) Tênis de mesa; 4) Ciclismo; 5) Hipismo; 6) Vela; 7) Esgrima.

O Rio de Janeiro se prepara para 2016. E não
é para menos! Nossa cidade vai ser a sede
das Olimpíadas, o maior evento esportivo
do mundo. Mostre que você é um campeão
e me ajude a descobrir o nome de alguns
esportes que farão parte das competições.
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Quer conhecer o Mestre do Tempo?
Ele é personagem da nova série da MultiRio e, junto com os amigos Amanda,
Tiago, Valentina e Victor, faz um passeio pelo Rio para falar de sua geografia
e de sua história. Vamos acompanhar essa turma? Mestre do Tempo mostra
as transformações que o Rio viveu que mudaram a sua paisagem.
Assista a Mestre do Tempo e seja, também, um descobridor da sua cidade.

Caça-Palavras
Encontre, no diagrama abaixo, o nome de três especiarias usadas para temperar
e preservar os alimentos, fazer remédios, tinturas e perfumes.

CRAVO

22

CANELA
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Rumo ao Cristo Redentor!
Encare o labirinto abaixo e encontre o melhor caminho para chegar ao Cristo Redentor, uma das tantas
maravilhas da nossa Cidade Maravilhosa.

Já parou para pensar como é bom
andar pelos lugares da cidade onde
você mora? Passear por ruas, praças
e parques; ir ao teatro, ao cinema;
à praia; jogar futebol no campinho...
Todos esses lugares fazem parte
da sua história.
O Mestre do Tempo vai levá-lo por
um passeio pela história e pelos
lugares da cidade do Rio de Janeiro!
Procure o livro Mestre do Tempo
Conta Histórias do Rio na sala de
leitura da sua escola!
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Arte e roteiro: Daniel Nogueira

2° Pas
so: o
corpo

- repet
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esenho
cabeça,
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Pronto

Ligue os pontos
e depois pinte o
Tagarela com co
res bem bonitas
!
Se quiser, combin
e com a profess
ora
e com seus cole
gas e façam uma
exposição com o
s desenhos de
todos no mural
da escola.
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Você conhece o poema Artes e Ofícios, da autora Roseana
Murray? Ele virou um lindo desenho animado, na série
Uma Obra, Seu Autor. Veja as imagens abaixo e ligue cada
figura ao nome da arte ou do ofício mostrado no poema e no
desenho animado. Será que você consegue acertar todas?

1

FOTÓGRAFO

2
3

MÚSICOS

COZINHEIRA
heira; 4) Fotógrafo; 5) Relojoeiro.
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RENDEIRA

RESPOSTAS: 1) Músicos; 2) Rendeira; 3) Cozin

4
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Veja na TV e leia depois
As aventuras de um náufrago que viveu 25 anos sozinho em uma ilha deserta.
Imagine o que ele não passou por lá. Um dos trailers de livro da série Uma Obra,
Seu Autor conta essa história cheia de emoções.
Quer saber o nome do livro antes mesmo de ver o programa? Resolva a carta
enigmática. Para assistir, confira o horário no Portal www.multirio.rj.gov.br e em
www.twitter.com/multirio.

AS

+ N + T +
(-DO)

(-O) + IN

(-Z) +

(-SO) + AS
+ (-FA) + N

(-L) + É
RESPOSTA: As Aventuras de Robinson Crusoé.

Livros
digitais?
Eu quero!

Ficou curioso? Então, corra para a sala de
leitura e assista agora mesmo. A série faz parte
do Multikit Literatura e Língua Portuguesa.

Na Educoteca, você pode
ler ou ouvir a narração de clássicos
da literatura, livros didáticos e outras
obras. Há, também, vídeos e jogos
pedagógicos, quadrinhos, páginas
para colorir, bloco de anotações
e até marcador de textos. Clique em
www.educopedia.com.br e aproveite!
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Vamos
cuidar da
Natureza!

Aí, galera! Quem defende o
meio ambiente levanta o dedo!
Beleza! Gostei de ver!

ESPAÇO VERDE
Mostre que você sabe tudo de reciclagem e leve cada tipo de lixo até a lixeira da cor certa:

1

3

4
28

RESPOSTAS: 1) Papéis; 2) Metais; 3) Plásticos; 4) Vidros.

2

Rio+20: tempo de agir!
A Rio+20 foi uma grande reunião
com a presença de todos os
países do mundo para discutir o
desenvolvimento sustentável em
nosso planeta. Ela aconteceu aqui
no Rio de Janeiro, 20 anos depois da
Rio-92. Já deu para perceber que o
Rio tem história na defesa do meio
ambiente. E você? Faz a sua parte?
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Antes de comprar, pens
e em
consumir menos... E me
lhor!

Roteiro: Luiz Eduardo Ricon. Arte: Alessandra Oliveira.
Publicado em O Tagarela, edição 05, junho de 2012.

RESPOSTAS: 1) Papéis; 2) Metais; 3) Plásticos; 4) Vidros.
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Separe o lixo
e dê uma
ajuda ao me
io ambiente.
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Parabéns, você chegou ao
final da nossa revistinha.
Aposto que se divertiu e
aprendeu muito!
Escreva para mim, dizendo
o que você achou dos jogos,
passatempos e histórias.
Pode mandar um e-mail para
otagarela@multirio.rio.rj.gov.br.
Se quiser mandar desenhos,
histórias ou tirinhas, envie para
MultiRio – Largo dos Leões,
15, sala 908, Humaitá, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 22260-210.

E até o próximo
“Divirta-se com
o Tagarela”!
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O Jornal do Aluno agora se chama O Tagarela. Reparou como ele está
diferente? Mais colorido, trazendo mais notícias e mais passatempos.
O nome foi dado por Rodrigo da Costa Freitas, aluno da E.M. Leônidas
Sobrinho Porto, em Bangu. Parabéns ao Rodrigo e aos seus colegas da
Rede Municipal de Ensino do Rio que escreveram para nós. Esperamos
que aproveitem bastante as novidades do Tagarela.

Turma da Biblioteca

Quantas novidades! Tem a estreia de Mestre do Tempo, que fala
sobre Geografia e História; um trailer de livro de aventuras e
também novos desenhos animados. Vamos contar como foi a visita
de alunos da Rede à MultiRio, mostrar desenhos feitos por vocês,
ensinar como se monta um Tagarela e muito mais. Vamos lá?

Reprodução

Quer conhecer o Mestre do Tempo?
Ele é personagem da nova série da MultiRio e, junto com os amigos Amanda,
Tiago, Valentina e Victor, faz um passeio pelo Rio para falar de sua geografia
e de sua história. Vamos acompanhar essa turma? Tudo começa com os
primeiros habitantes da cidade, os índios tupinambás. Até que, com as
Grandes Navegações, chegaram os portugueses. A cidade foi colonizada,
cresceu e chegou a ser capital do Brasil. Mestre do Tempo
mostra as transformações que o Rio viveu, que mudaram a
sua paisagem; e, ainda, os regimes de governo, do Império à
República; fala dos hábitos e costumes de seus habitantes,
da vida cultural e social desde a chegada da família real até
os dias de hoje.
Assista a Mestre do Tempo e seja, também, um descobridor
da sua cidade.

Quem já achou um baú misterioso? As irmãs Jessica e Geisa e
os amigos Maiquel e Jefferson acharam. Estava na biblioteca da
escola, cheio de cartas, revistas, fotos, cartões-postais... Tanta coisa!
Começaram a mexer em tudo e descobriram que esses
papéis continham perguntas sobre
Língua Portuguesa. O desafio era
responder, e foi o que eles fizeram.
No dia seguinte, voltaram à biblioteca e
lá estava o baú, com outras novidades.
Será que Jessica, Geisa, Maiquel e
Jefferson vão descobrir quem está por
trás de todo esse mistério? Se você
quer descobrir também, que tal se
juntar à Turma da Biblioteca? São dez
programas, e o horário está no Portal
MultiRio: www.multirio.rj.gov.br.

Clique, ouça, participe e divirta-se!

Não deixe de ver!
Os programas da
MultiRio passam
na BandRio e no
canal 14 da NET.
Para saber o
horário certo de
cada programa,
consulte www.
multirio.rj.gov.br
ou www.twitter.
com/multirio.

A MultiRio quer saber!
Você que assiste aos programas da MultiRio na TV,
certamente gosta muito de alguns e menos de outros.
Conte para nós qual o seu preferido. Será que é o mesmo
de seus amigos? Escreva um e-mail para otagarela@
multirio.rio.rj.gov.br ou mande uma carta para MultiRio,
Largo dos Leões, 15, sala 908, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22260-210.
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A Web Rádio MultiRio já está ligada e quer que
você participe da nossa programação. Envie uma
gravação ou um texto que fale sobre o rádio (crônica,
poesia, entrevista, etc.). Você pode, também,
mandar para nós ideias ou programas que tenha
feito na rádio de sua escola. A equipe da MultiRio
vai selecionar os melhores.
Quem sabe um deles não
será o seu? Peça ajuda em
casa e ao seu professor ou
sua professora e veja as
instruções no site www.
multirio.rj.gov.br/webradio.
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Adoro Problemas!
Os irmãos Bruno e Luísa,
junto com o primo Guto,
encontraram um jeito
divertido de aprender
Matemática. Sabe como?
Fazendo. Tudo começou quando
eles perceberam que a Matemática estava
presente todo dia e a toda hora na vida deles: quando brincavam de quebra-cabeça, ou faziam
uma pipa, ou viam um álbum de fotos, ou compravam um lanche na padaria, e em tantas outras
situações. Depois dessa descoberta, estudar ficou mais fácil e mais legal também. As aventuras
desse trio esperto estão na série Adoro Problemas, que você pode acompanhar pela TV, na
BandRio e no canal 14 da NET, ou na Web TV: www.multirio.rj.gov.br/webtv. Adoro Problemas
está, também, no MultiKit Escola & Vida, na biblioteca de sua escola. Peça ao seu professor ou
à sua professora para assistir junto com a turma. Aproveite para tirar dúvidas e aprender mais.

Reprodução

O primeiro O Tagarela do ano traz uma
supernovidade: a MultiRio Web TV, ligada o dia todo
na internet para você poder assistir a todos os nossos
programas. Uma boa dica é a série Adoro Problemas, que
mostra como aprender Matemática pode ser mais simples
do que pensamos. E, já que a cidade do Rio se prepara para
as Olimpíadas de 2016, vamos conhecer alguns esportes
dessa competição?

MultiRio Web TV. É só clicar!
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Como é bom sair de férias, com o tempo todo livre para
brincar, passear, ir ao cinema, ler um bom livro, ver
televisão! A MultiRio preparou uma programação especial,
que você não pode perder. O assunto do momento é
meio ambiente. Aqui, em O Tagarela, vamos mostrar
que, com pequenas ações todos os dias, cada um
pode ajudar a melhorar a vida e a saúde do planeta Terra.
Afinal, não é nele que vivemos? Vamos ajudar?

Ligado no canal 14 da NET
Os mistérios do fundo do mar, os patos que resolvem fazer cinema e as aventuras dos
animais na floresta. Histórias divertidas para você curtir e contar para os amigos.

Contos e Lendas do
Fundo do Mar

Apresenta as formas de
vida no fundo do mar, com
imagens impressionantes
e histórias fantásticas.
Depois de assistir, dá mais
vontade ainda de ajudar
a preservar a natureza e
sua imensa variedade de
espécies vivas.

Patos, Asas e Balões

Dois patos, o mineiro Juca
Pato e o francês Jean
Canard, querem fazer um
filme sobre a vontade de
voar dos homens. Com
os mestres da aviação
Santos Dumont e Von
Zeppelin, eles mostram
como foi possível realizar
esse sonho.

Mama Mirabelle

Um grupo de jovens
animais se reúne com a
elefanta Mama Mirabelle
para assistir a filmes sobre
a vida deles e de outras
incríveis criaturas. Para
a surpresa de todos, os
bichos descobrem que eles
se parecem. O que será
que eles têm em comum?

Outubro começou com música na MultiRio. Foi a estreia da
série Pequenos Notáveis, que você vai conhecer logo aqui,
na primeira página de seu jornal. E tem mais: novela de
rádio, vídeos internacionais, livros e passatempos.
Afinal, O Tagarela é a maior diversão!

Pequenos Notáveis
Dois atores mirins, Amanda Ramalho e Iwin Monã,
junto com o cantor e instrumentista Alfredo
Del-Penho, percorrem a cidade visitando os locais
em que compositores famosos da música brasileira
nasceram. E continuam o passeio pelas escolas em
que eles estudaram, os lugares a que gostavam de ir,
seus cantinhos preferidos no Rio de Janeiro.
No estúdio da MultiRio, novamente o Alfredo com a
cantora e apresentadora Joyce Moreno cantam os
maiores sucessos desses grandes mestres e contam
casos e curiosidades sobre a vida deles.
Essa é a série Pequenos Notáveis, com dez programas
para ver, ouvir e cantar junto. Melhor que tudo, ao
conhecer a história desses compositores, quem sabe
você não se inspira a ser um futuro notável também?

Um show
de alunos

Luiz
Gonzaga

Vinicius de
Moraes

Pixinguinha

Braguinha

Lamartine
Babo

Noel Rosa

Chico
Buarque

Dorival
Caymmi

Dona
Ivone Lara

Tom Jobim

Alegria e muita música, é claro, no lançamento da série Pequenos Notáveis, dia 4 de outubro,
no Planetário da Gávea. Teve exibição do primeiro programa, sobre Noel Rosa, e muita música,
com Joyce Moreno, Alfredo Del-Penho e alunos da Rede, sendo alguns deles participantes do
Festival da Canção das Escolas Municipais (Fecem). Veja as fotos do evento:

Reproduções

A diversão continua no
jornalzinho O Tagarela,
que você recebe em sua
escola. Jogos, passatempos,
brincadeiras e muitas
notícias legais sobre as
novidades que a MultiRio
preparou só para você!

TV para ver na internet? Isso mesmo! A MultiRio Web TV já
está no ar 24 horas, para você não perder seus programas
preferidos. Assim, se não deu tempo de assistir na TV,
clique www.multirio.rio.rj.gov.br/webtv e veja o que vai
passar e a que horas. Repare que os programas têm mais
de um horário por dia. É só escolher e se ligar!

Vale a pena ver!

Cleide Ramos, Presidente da
MultiRio, Helena Bomeny,
Subsecretária de Ensino, Joyce
Moreno, cantora e apresentadora
de Pequenos Notáveis

Uma televisão que você pode ver a qualquer hora e de qualquer lugar do planeta.
É a MultiRio Web TV, 24 horas no ar com muita diversão, aventura, informação, música,
desenhos animados e muito mais. É só clicar http://multirio.rio.rj.gov.br/webtv e se ligar.
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Amanda Ramalho e Iwin Monã

Joyce Moreno e Alfredo Del-Penho

Alunos da Rede participantes do
Festival da Canção das Escolas
Municipais
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