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Zou tem cinco anos, é um filhote de zebra e adora aventuras. 
Uma hora quer ser detetive, outra, alpinista, mágico, carteiro, 
super-herói. Claro, que ele vive metido em confusões e, para 
sair delas, conta sempre com a ajuda da família e da amiga 
Elzie. Quer ser amigo de Zou também? Ligue a TV na Band 
e no canal 14 da NET e acompanhe suas histórias. O horário 
está em www.multirio.rj.gov.br. 

A zebra é um animal mamífero, quadrúpede e que habita 
o continente africano. Marque, abaixo, outros animais 
mamíferos como ela:
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Se você gosta de esporte – e quem é que não 
gosta? –, não vai perder a nova série MultiRio 
Esporte Clube. Atletas, treinadores e outros 
profissionais vão falar de futebol, vôlei, 
basquete, natação, judô, remo, ciclismo  
e muito mais. 

O primeiro programa fala sobre vôlei, um 
esporte olímpico praticado em quadra. Sabe 
como se joga? A quadra é dividida em duas 
partes por uma rede, e cada equipe tem seis 
jogadores. O objetivo é passar a bola sobre a 
rede para que ela toque o chão do outro lado, 
sem que o adversário consiga impedir e evitar 
que o outro time faça o mesmo do seu lado.

Deu zebra!

O vôlei de praia também é um esporte olímpico, 
mas tem outras regras, que vamos conhecer 
em um próximo programa. Para saber o 
horário e acompanhar MultiRio Esporte Clube, 
acesse www.multirio.rj.gov.br/webradio.

Tem esporte
na Web Rádio

Resposta: baleia, cachorro, morcego e vaca



Leandro Velloso Leão  
E.M. Alice Tibiriçá

Daniel Gomes da 
Costa dos Santos  
E.M. França

 em  
O Tagarela!
Você

Poesia para ler e ver

Os alunos do 6º ano de algumas 

escolas da Rede, orientados por 

seus professores, participaram 

do projeto Poesia Concreta nas 

Escolas, que até virou um livro. 

A MultiRio selecionou alguns trabalhos e fez uma 

animação com eles. Você pode curtir na Web TV 

(www.multirio.rj.gov.br/webtv) ou nos intervalos 

da nossa programação na BandRio  

no canal 14 da NET. 

Você também pode criar uma 

poesia concreta, escrevendo 

frases inteiras ou palavras 

soltas em forma de desenhos. 

Bote a imaginação 
para funcionar e 
mande sua criação 

para otagarela@
multirio.rio.rj.gov.
br. Quem sabe ela 
não ganha uma 
animação para a TV? 

O colega Daniel Gomes da Costa 
dos Santos, da turma 1.401 da E.M. 
França, em Quintino, diz que é fã 
do Tagarela e mandou um lindo 
desenho para nós. Leandro Velloso 
Leão dos Santos, da turma 403 
da E.M. Alice Tibiriçá, no Jardim 
Carioca, também desenhou para  
O Tagarela. Veja os dois trabalhos.

Galeria do Aluno

Que tal entrar em uma aventura encantada na companhia de três fadinhas  

para lá de espertas? A série Dance com a Fada das Flores pode ser vista no 

canal 14 da NET. Os horários estão no Portal MultiRio: www.multirio.rj.gov.br. 

Se quiser descobrir o nome delas, tente resolver o enigma abaixo. É só 

preencher os espaços com a inicial do nome de cada figura. 

No
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mundo
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Resposta: Tulipa, Lavanda e Salgueiro



No seu bairro deve ter uma igreja, uma praça, 
uma paisagem que você acha a mais bonita 
de lá. Faça uma foto e mande para nós com 

o nome do lugar e onde fica. Vamos selecionar algumas para sair 
no próximo jornal, na Galeria do Aluno. Se quiser enviar pelos 
Correios, o endereço é: Largo dos Leões, 15, sala 908, Humaitá, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22260-210. Se preferir, envie por e-mail: 
otagarela@multirio.rio.rj.gov.br. 

Qual o caminho para o estúdio? 
Os atores mirins, Amanda Ramalho e Iwin Monã, querem ajudar o Alfredo Del-
Penho a chegar ao estúdio da MultiRio para encontrar Joyce Moreno, e cantar 
com ela os sucessos dos notáveis. Vamos mostrar o caminho mais curto?

Você sabia que a MultiRio WebRádio  
fica 24 horas no ar? Ligue e acompanhe 
A Hora Divertida, um programa que tem 
música e história para contar, a novelinha 
Música & Cia e muito mais. Se perder 
algum programa, basta visitar a Audioteca:  
www.multirio.rj.gov.br/webradio. 

Som brasileiro
Marmelada de banana/ Bananada de goiaba/ 

Goiabada de marmelo/ Sítio do Pica-Pau-

Amarelo... Os versos são da música Sítio do  

Pica-Pau Amarelo, que Gilberto Gil fez para  

o programa de TV que contava as aventuras  

de personagens infantis dos livros de  

Monteiro Lobato.

Gilberto Gil é um dos homenageados dos novos 

programas da série Pequenos Notáveis, junto 

com Milton Nascimento, Gonzaguinha, Dolores 

Duran e Ary Barroso. É só ficar sintonizado no 

portal www.multirio.rj.gov.br para acompanhar 

os horários de exibição na Band Rio e no canal  

14 da NET. Para assistir na Web TV, acesse  

www.multirio.rj.gov.br/webtv. 

Seu Bairro



Mesmo quem nunca pensou em ser um cientista, 
tem a maior curiosidade sobre os fenômenos da 
Física e da Química, não é mesmo? Pensando 
nisso, o Tagarela faz um desafio para quem 
quiser se aventurar: levantar um cubo de gelo 
usando apenas um palitinho. Quer tentar? 

Separe um cubo de gelo, 1 palito de dente  
e um pouco de sal. Depois, coloque o palito  
sobre o gelo e salpique o sal por cima dele.

Agora é só levantar o palito e ver  
que o gelo vai ficar preso nele!

Laboratório Tagarela!

Por que acontece

A explicação é simples: o sal faz 
derreter uma parte do gelo e essa 
água fica em volta do palito. Como ela 
continua em contato com o gelo, volta  
a congelar, prendendo o palito no gelo. 

Até parece mágica, não é  
mesmo, mas é pura ciência!
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“Para ouvir o tique-taque, tique-taque, 
tique-taque, depois que um tique toca é 
que se toca um taque.” Você consegue 
falar essa frase várias vezes e rapidinho? 
Assim é a brincadeira de trava-línguas, 
que mexe com os sons, com o ritmo e 
com o significado das palavras. 

A dica de leitura do Tagarela é o livro 
Trava-Línguas, de Gian Calvi, que 
apresenta um 
desafio atrás do 
outro para você 
tentar fazer e, se 
errar, repetir até 
acertar! O livro 
está na sala de 
leitura de sua 
escola. Vá lá!

Ler é Demais, 
Leia Mais
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