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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! 

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?

Pequenos Notáveis

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

Amanda Ramalho

Joyce Moreno e Alfredo Del-Penho

Alunos da Rede municipal se apresentam no evento

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:

Um show 
de alunos

Iwin Monã
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Galeria do Aluno
Alunos da turma 1.401 da E.M. Estado de Israel, em Realengo, nos enviaram 
desenhos sobre o bioma nordestino, tema trabalhado por ocasião do centenário 
de nascimento de Luiz Gonzaga. Já a E.M. Coronel Corsino do Amarante, no 
mesmo bairro, enviou diferentes versões do Tagarela, criadas pelas turmas 
1.302, 1.303, 1.502 e 8.401. Como o espaço é pequeno, fizemos uma seleção.

Raquel Beatriz de 
Souza Timóteo
E.M. Coronel Corsino 
do Amarante
Turma 1.303

Marcelly Cristiny Vieira da Silva 
E.M. Coronel Corsino do 
Amarante
Turma 1.302

Rayane da Silva Gabriel 
E.M. Coronel Corsino 
do Amarante
Turma 8.401

Jéssica dos Santos 
E.M. Estado de Israel
Turma 1.401

Gabriel Linhares dos Santos 
E.M. Coronel Corsino 
do Amarante
Turma 1.502

Para quem não sabe, as novelas começaram no 
rádio, em um tempo em que nem existia televisão. 
E olhe que faziam o maior sucesso. Sucesso 
também está fazendo Música & Cia., a radionovela 
que conta a história de um avô, dono de uma loja de 
discos, e de sua neta, que decide criar um site para 
aumentar as vendas do negócio. No papel do avô, 
está o ator Osmar Prado; a neta é vivida por Amanda 
Ramalho. Imagine que eles são tão ligados que até 
têm nomes parecidos. Veja as opções ao lado e 
assinale a que está correta. E se ligue em Música & 
Cia., acessando www.multirio.rj.gov.br/webradio.

Tem novela 
na Web Rádio

Na Audioteca, você escolhe o programa de rádio de sua preferência e a 
hora em que quer ouvir. É só acessar www.multirio.rj.gov.br/webradio e 
clicar em Audioteca.
Já na Videoteca estão todas as séries e os programas de televisão que a 
MultiRio produz. E, como na Audioteca, você também escolhe o melhor 
horário para assistir. O endereço é www.multirio.rj.gov.br/webtv.

João e Joana

Flávio e Flávia

Júlio e Júlia

Luiz e Luiza

Claudio e Claudia

Roberto e Roberta

Audioteca e 
Videoteca: para 
você conhecer
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Veja os vídeos, faça os passatempos!

De novo, o assunto é música. Ou melhor, instrumentos musicais. 
São tantos e alguns tão parecidos que até confundimos um com outro. 
A série Instrumentos Musicais vai ajudar você a conhecer os de corda, 
sopro, os chamados metais e distinguir o som de cada um deles. Só para 
começar, tente identificar os nomes com os desenhos. Boa sorte!

Sanfona

Banjo

Saxofone

Gaita de foles

Cítara

Harpa

Gongo

Alaúde

Contrabaixo

Trompete

1- gaita de foles; 2- sanfona; 3- saxofone; 4- contrabaixo; 5- gongo; 6- cítara; 7- harpa; 8- banjo; 9- trompete; 10- alaúde.

Os incríveis habitantes do fundo do mar, como eles vivem, do que se alimentam e muitas outras curiosidades 
você pode conhecer nos 52 episódios de Contos e Lendas do Fundo do Mar. E que tal um desafio? Dê uma 
olhada nas imagens e preencha os quadrados com os nomes dessas espécies marinhas.
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1- cavalo-marinho; 2- caranguejo; 3- golfinho; 4- tartaruga; 5- polvo; 6- caramujo; 7- tubarão; 8- medusa.

88

44

33

Para conferir 
os horários de Contos 

e Lendas do Fundo do Mar, 
de Instrumentos Musicais 
e de toda a programação 
da MultiRio, acesse www.
multirio.rj.gov.br e clique 

em TV e Web TV.
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Quer uma boa dica? Passe na sala de leitura da escola e encontre livros que deixam uma 
vontade de ler de novo. Divirta-se, informe-se e descubra novidades!

Largo dos Leões, 15 • Humaitá  
Rio de Janeiro/RJ  
Brasil • CEP 22260-210 
Central de Atendimento ao Cidadão: 1746
Fora do Rio: (21) 3460-1746 
Fax: (21) 2535-4424
www.multirio.rj.gov.br 
ouvidoria.multirio@rio.rj.gov.br

Quando Mamãe Virou um 
Monstro
Joanna Harrison
Uma casa desarrumada, 
duas crianças bagunceiras, 
a geladeira vazia e uma 
mãe que se transforma 
quando recebe a notícia de 
que visitas vão chegar para 
o lanche da tarde. O que 
acontece?
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O Livro Redondo
Caulos
As redondices do planeta 
em que vivemos estão nesse 
livro, que é redondo de fato. 
Repare nos formatos da lua 
cheia, da gema do ovo, da 
roda da bicicleta e do nariz de 
palhaço. Perceba que todos 
são redondos, como a Terra. 
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MultiRio  
Web TV.  
É só clicar!
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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Música para todos os gostos

Clássica...

E, no meu gosto musical,
cabem todos os estilos!Tem música para

todos os gostos.

ou popular! Rock...

ou samba!

Mestre do Tempo Conta 
Histórias do Rio
MultiRio
Uma viagem pela história 
e geografia do Rio, desde a 
chegada de Cabral ao Brasil 
até os dias atuais. Conta 
curiosidades sobre lugares 
e personagens, indica 
visitas a pontos turísticos e 
culturais da cidade. 
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