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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

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.

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.



S_  at_a_e_se  a  r_a  na _aix_ de  pe_es_res.

Criança Cidadã é uma campanha da MultiRio. 
Ensina pequenas atitudes que podem 
melhorar nossa convivência na escola, na 
rua onde moramos, com os amigos e, assim, 
tornar a vida na cidade bem mais legal. Uma 
das mensagens está no enigma abaixo. Com a 
inicial do nome de cada figura, preencha os espaços e descubra.

Cidadão. 
Desde 

pequeno!Roteiro: Luiz Eduardo Ricon

Junto com a MultiRio, você pode combater a 
dengue. Assista ao vídeo Pra Dengue Sambar 
em www.youtube.com/multiriosme ou em 
nossa programação. E resolva a cruzadinha, 
completando as frases com a mesma 
palavra que você vai escrever 
nos quadradinhos.

Xô, mosquito! 

Este espaço é de vocês, alunos da Rede. Os 
desenhos de Laissa e Raphael foram selecionados 
entre tantos, originais e criativos, que chegaram 
à MultiRio. Escolha difícil, mas que valeu a pena. 
Parabéns a eles e a todos que escreveram para nós.

Laissa Gomes Alvez dos Santos 
Rosa, aluna do 4º ano da E.M. 
Mário Piragibe (Anchieta).

Galeria do Aluno

Desenhos de:

Raphael do Nascimento Costa, 
aluno do 3º ano da E.M. Tia 
Ciata (Praça Onze).

Solução:
1) baldes
2) plantas
3) pneus
4) caixa
5) garrafas

1

2
34

5

O Jogo dos Sete Erros

Solução: Só atravesse a rua na faixa de pedestres.

Esta é a Franny, uma menina alegre, 
muito esperta e que vive mil aventuras. 
Tudo começa quando ela calça sapatinhos 
mágicos, que a levam para lugares distantes, 

onde conhece novos amigos. Acompanhe 
a série Pezinhos Mágicos de Franny na 
programação da MultiRio e divirta-se com o 
joguinho abaixo.

Um milhão de amigosSempre é tempo de criança
Todo mundo que 
gosta de um bom 
desenho animado vai 
adorar a série Tempo 
de Criança. Lucas e 
Maria Clara são os 
apresentadores e 
têm muita história 
para contar. Confira 
o horário no Portal 
MultiRio: www.
multirio.rj.gov.br.

Amigos são a melhor coisa do mundo. Ninguém 
deve xingar, debochar, dar apelidos ofensivos, 
assustar, bater, empurrar ou 
espalhar mentiras sobre os 
amigos. Essas atitudes são 
chamadas de bullying e não 
têm graça. 
Assista aos vídeos que a 
MultiRio e a SME produziram para explicar o que é 
bullying e convide seus amigos para assistir também, 
em nossa programação ou em  
www.youtube.com/multiriosme. 

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.

Fale conosco!
Que tal criar o seu Tagarela? Faça um desenho 
bem caprichado e mande para nós. Quem sabe 
ele não aparece no próximo jornal? O endereço é: 
MultiRio, Largo dos Leões, 15, sala 908, Humaitá, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22260-210. Ou pelo e-mail: 
otagarela@multirio.rio.rj.gov.br.

Na hora da aula...
Adoro falar, conversar,

bater papo, trocar 
ideias, contar 

histórias, piadas, 
divulgar as novidades,

espalhar boas notícias...

Alô, alô, galera!
Eu sou o Tagarela!

Mas na hora
da aula...



Ler é uma 
viagem!

Um bom livro prende a nossa atenção, leva a 
imaginação para longe, longe. Melhor ainda 
quando conta uma história divertida, como 
estas que indicamos para vocês. É só passar 
na sala de leitura e escolher.

A BRUXINHA DO BEM
De: Nani

O livro conta a história de 
uma bruxinha atrapalha-
da, mas que ajuda muita 
gente fazendo feitiços 
de mentirinha. Vamos 
conhecê-la?

ONDE É O BOTÃO?
De: Regina Siguemoto
Uma menina que mora 
na cidade vai passar as 
férias no campo e desco-
bre o pomar, a horta e os 
animais da 
fazenda. Lá, 
ela aprende 
a cuidar de 
um bichi-
nho de 
estimação.

SAPO AMARELO
De: Mario Quintana
“Se a casa é para morar, 
por que a porta da casa 
se chama porta da rua?” 
Essa e outras perguntas 
você pode encontrar  nes-

se livro, que 
nos faz brin-
car com as 
palavras. É 
só ler e cair 
na risada.

A brincadeira é ajudar o 
Tagarela a percorrer o 
labirinto e encontrar o 
caminho certo para chegar ao 
seu livro. Vamos lá?

Labirinto

Nossos horários na TV
A programação da MultiRio é exibida na BandRio 
e no canal 14 da NET. Na BandRio, aos sábados 
e domingos, das 9h às 10h. No canal 14 da NET, 
diariamente, das 7h30 às 14h (às quintas-feiras, 
das 7h30 às 15h). Para saber mais, acesse www.
multirio.rj.gov.br.
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Sabe aquele livro que você 
leu e gostou tanto que 
não queria que acabas-
se? Escreva para nós e 
conte o título e um pouco 
da história. O endereço é: 
MultiRio, Largo dos Leões, 
15, sala 908, Humaitá, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 22260-
210. E-mail: otagarela@
multirio.rio.rj.gov.br.

Quem quer aprender Inglês?
Sem dificuldades, estudando e se divertindo ao 
mesmo tempo. Everyday English é um curso 
diferente: tem jogos, vídeos, livros animados e 
muitas atividades que ajudam você a aprender 
rapidinho. É só acessar o Portal MultiRio: www.
multirio.rio.rj.gov.br.
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