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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?

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. 

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.

Clique, ouça, participe e divirta-se!

Reprodução

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. 



Galeria do Aluno

Jeane, Júlia e Rodrigo são os três alunos 
que desenharam o Tagarela e mandaram 
para nós. Envie também o seu desenho para 
ser publicado na próxima edição.

Turma animada 
visita a MultiRio
Alunos do 4º ano da Escola 
Municipal Edmundo da Luz Pinto, 
da Penha, vieram conhecer a MultiRio, junto 
com os colegas Fábio Luiz Júnior, da Escola 
Municipal Ministro Alcides Carneiro, de Campo 
Grande (criador do nome Entre Jovens), e 
Rodrigo da Costa Freitas, da Escola Municipal 
Leônidas Sobrinho Porto, de Bangu (criador do 
nome O Tagarela).
A Presidente da Empresa, professora Cleide 
Ramos, recebeu os convidados, mostrou 
programas de TV, jornais e a internet da 
MultiRio. Os alunos visitaram os estúdios de 
televisão, conversaram com os técnicos de lá, 
aprenderam truques de desenho animado e 
muito mais. Todos lancharam e ganharam um 
kit com camisetas, jornais e outros brindes.

(E mande a foto para nós.) 
Um Tagarela feito de papel, de 
tampinha plástica, de garrafa 
PET. Veja no Portal MultiRio 
do que você precisa e como 
montar: www.multirio.rj.gov.br.  
Agora, mãos à obra! 

A Presidente Cleide Ramos com os alunos Rodrigo da Costa Freitas  
(à direita) e Fábio Luiz Júnior (à esquerda) 

Jeane Maria Costa Silva Carneiro 
Penha (E.M. Albert Sabin)

Júlia Maria Costa Silva Carneiro 
Penha (E.M. Albert Sabin)

Rodrigo da Costa Freitas (E.M. 
Leônidas Sobrinho Porto)

Arte: Alessandra Oliveira. Texto: Luiz Eduardo Ricon

Monte o seu Tagarela. 
É fácil! 

Preciso escrever
um texto sobre um

livro que li na escola...

Se fosse para falar sobre o
livro seria muito mais fácil.

Já sei!

Vou imaginar que estou 
falando sobre o livro com 

o meu melhor amigo.



Macaco

Elefante

Gato

Coelho Leão

Tartaruga

Diversão 
garantida
Diversão 
garantida

Novos desenhos animados na 
programação da MultiRio. Veja o que 
eles contam e aproveite para fazer 
os passatempos.

Contos Indianos
Amizade, generosidade, solidariedade: os Contos Indianos falam 
de bons exemplos de vida para todos seguirmos. Elefantes, leões, 
gatos, coelhos, tartarugas, macacos e outros animais ilustram as 
26 histórias da série. 
Una a coluna da direita com a da esquerda e descubra curiosidades 
sobre os animais. 

Veja na TV e leia depois 

Chamado de o rei dos 
animais

Anda muito devagar

Não gosta de 
água fria

Tem ótima memória

Adora bananas

Em cada ninhada, podem 
nascer de 3 a 12 filhotes

João, o Jovem Cientista 
Quem não gosta de 
fazer experiências 
científicas? João, 
o personagem da 
série, adora. Ele 
é um menino de 6 
anos que, ao ler seu 
livro favorito, entra 
em outra realidade. 
Junto com os amigos, 
descobre a importância 
da ciência na vida de 
todos nós. E você, 
já pensou algum dia 
em ser um cientista? 
Escreva para nós 
contando que profissão 
imagina seguir no 
futuro. Pode ser uma 
carta para a MultiRio 
(Largo dos Leões, 15, 
sala 908, Humaitá, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 
22260-210) ou um 
e-mail para otagarela@
multirio.rio.rj.gov.br.

As aventuras de um náufrago que viveu 25 anos 
sozinho em uma ilha deserta. Imagine o que ele 
não passou por lá. O novo trailer 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? É só preencher a 
carta enigmática. Para assistir, confira o  
horário no Portal www.multirio.rj.gov.br e  
em www.twitter.com/multirio.

(-DO)  (-O) + IN + (-FA) + N

AS + N + T + (-SO) + AS

(-Z) + (-L) + É

Resposta: As Aventuras de Robinson Crusoé.
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A Casa Sonolenta
Audrey Wood

Era uma casa 
sonolenta, onde todos 
viviam dormindo. 
Até que uma danada 
de uma pulguinha 
saltitante acaba com 
toda a tranquilidade 
dos moradores. Já 
pensou que confusão 
ela vai fazer?

Livros que divertem, emocionam e 
deixam uma vontade de ler de novo. 
Fáceis de encontrar, estão na sala de 
leitura de sua escola. Passe lá!

Amigos do Peito 
Cláudio Thebas

A hora de acordar, as 
refeições, os parentes, 
a escola, os vizinhos, 
a rua, as brincadeiras. 
Em forma de poesia, 
o autor narra um 
dia na vida de uma 
criança. Quanta coisa 
acontece!

Quer aprender Inglês? 
Everyday English 
é um curso 
diferente: tem 
jogos, vídeos, 
livros animados e 
muitas atividades 
que ajudam 
você a aprender 

rapidinho. Sem dificuldades, estudando e se 
divertindo ao mesmo tempo. É só entrar no 
Portal MultiRio: http://multirio.rj.gov.br.

Festa de Aniversário
Telma Guimarães Castro  
Andrade

Uma menina resolve 
comemorar seu 
aniversário de uma 
maneira diferente 
e animada: cada 
convidado deve vir 
acompanhado do seu 
animal de estimação. 
Daí, tudo vira uma 
grande bagunça.

Aviso aos 
leitores!
Escreva para 
nós e conte  
sobre 
um livro 
que você 
leu e quer muito 
que seus amigos 
leiam também. Sua 
sugestão pode virar 
notícia no próximo 
O Tagarela. Mande 
uma  carta para: 
MultiRio (Largo 
dos Leões, 15, sala 
908, Humaitá, Rio 
de Janeiro/RJ, 
CEP 22260-210) 
ou um e-mail para 
otagarela@multirio.
rio.rj.gov.br.

Reprodução Reprodução

Reprodução

Ler é uma 
viagem!


