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A Origem dos 
Guardiões

Papai Noel, Fada do 
Dente, Coelho da 
Páscoa e Sandman 
têm a missão de 
proteger as crianças 
do maligno Breu. Para 
ajudar a combater 
este adversário, surge 
um novo guardião, um 
menino invisível.  Será 
que ele vai conseguir?

Classificação: Livre.

O Circo do Jiló

Lia Neiva

Jiló é um macaco que 
trabalhava no circo. 
Um dia, o caminhão do 
circo quebrou bem no 
meio da floresta. Jiló 
decidiu ficar morando 
ali, conheceu muitos 
bichos, e teve uma 
grande ideia: montar 
um novo circo! 

Valente

A princesa Merida, 
de cabelos ruivos, foi 
criada para um dia se 
tornar rainha. Mas ela 
não quer saber dos 
costumes do reino e 
chega a procurar uma 
bruxa para pedir que 
transforme sua mãe 
em outra pessoa. 

Classificação: Livre.

Histórias de Bruxa Boa

Lya Luft

No andar de baixo da 
casa de Tatinha, vivia 
sua avó, uma bruxa 
boa chamada Lilibeth. 
Ela ensinava à neta 
pequenos feitiços. 
Na esquina da rua, 
viviam duas bruxas 
más. Como avó e neta 
vão enfrentar suas 
maldades?

O Tagarela está cheio de ideias para você aproveitar o tempo livre da 
melhor maneira; quer dizer, se divertindo. Tem sugestão de filmes, livros, 
aulas de teatro e de passinho e um bom jogo de futebol. Quem não gosta?

Valente
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Domingo é dia de futebol!

O time do coração vai jogar e você vai ver de 

perto, no novo Maracanã. Leve a bandeira e 

muita animação para cantar e torcer. O melhor 

de tudo: crianças até 12 anos não pagam.

A
le

xa
nd

re
 M

ac
ie

ir
a/

R
io

tu
r

Ler é Bom Demais!

Já pensou em ser artista?
Se você tem entre 7 e 14 anos e quer ser ator ou atriz, uma boa dica é se inscrever na oficina de Teatro Infantil da Arena Carioca Jovelina Pérola Negra. Fica na Pavuna e as aulas são aos sábados, das 9h às 12h. O telefone de lá é: 2886-3886.

No ritmo do passinho
Para aprender a dança do momento, procure os professores Sanderson e Anderson na 
Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira – 
Dicró, na Penha. As aulas de passinho são aos sábados, das 17h às 18h. Se quiser ligar para lá, o número é: 3486-7643.

Filmes
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O Concurso de Tirinhas movimentou as escolas da Rede. Professores e alunos desenharam 

histórias em quadrinhos usando a Educopédia e o livro Quadrinhos Guia Prático, da MultiRio. 

Veja uma das tirinhas abaixo e conheça as outras no Portal: www.multirio.rj.gov.br
Veja uma das tirinhas abaixo e conheça as outras no Portal: www.multirio.rj.gov.br

“Irmãos Buuu” • Aluna: Camila Sousa da Silva • Professora: Ana Paula M. 
Apolonia da Costa • Escola CIEP Carlos Drummond de Andrade – Praça Seca

Galeria do Aluno Concurso de Tirinhas

“O Mundo do Tagarela” • Beatriz Souza Côrrea, da turma 1301, da E.M. Estácio de Sá, 

escreveu uma história, que foi ilustrada por Daniel Og, da MultiRio. Veja como ficou legal:

Você já ouviu falar 
em pictogramas?
Para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
que vão acontecer no Rio de Janeiro 
em 2016, foram criados símbolos que 
representam cada esporte da competição. 
Esses símbolos se chamam pictogramas, 
e serão 41 para os esportes olímpicos e 23 
dedicados aos paralímpicos. 

Escolhemos quatro desses pictogramas 
para você conhecer e colorir. Separe os lápis 
de cor e use sua criatividade para deixar os 
desenhos ainda mais bonitos.

BASQUETEBOL EM 
CADEIRA DE RODAS

TÊNIS DE MESA

 (PARALÍMPICO)

GINÁSTICA
 RÍTMICA

POLO AQUÁTICOPOLO AQUÁTICOPOLO AQUÁTICO



Como jogar
Chame três colegas e cada um escolhe um dado de cor diferente. 

Vocês quatro jogam e começa quem tirar o número maior. O primeiro 
a jogar avança as casas de acordo com o número que saiu no dado. 

Atenção: as mensagens nas casas devem ser obedecidas! Quem 
chegar primeiro ao final do caminho é o vencedor! Boa sorte!

Jogando e pedalando

Quem é amigo protege.

Quem é amigo apoia.

Quem é amigo dá força.

Rio, uma cidade amiga da bicicleta.

Partida
Você está usando equipamentos 
de segurança. Muito bem! 

Avance 2 casas.

Estacionar em local 
adequado é mais 
seguro e importante.

Avance 1 casa.

Legal! Não esqueceu da 
água para manter-se hidratado.
 
Avance 1 casa.

Esqueceu de fazer a manutenção. 
Vai ter problemas: Perde uma jogada 
para encher o pneu.

Respeitar a sinalização é garantia 
de segurança para todos.

Avance 2 casas.

Além de preferir sair de carro, 
ainda não fez a regulagem do motor !

Volte 2 casas.

Você está usando equipamentos 
de segurança. Muito bem! 

Atenção! Na faixa de 
travessia a preferência 
é do pedestre.

Volte 1 casa.

Pedalar melhora 
o bom humor e 
aumenta a auto estima. 

Avance 1 casa.

Chegada !

Aproveite a zona 30 para
pedalar com segurança!

avance 1 casa.

Atenção! Na faixa de 
travessia a preferência 
Atenção! Na faixa de 
travessia a preferência 
Atenção! Na faixa de 

é do pedestre.
travessia a preferência 
é do pedestre.
travessia a preferência 

Volte 1 casa.

Roteiro: Luiz Eduardo Ricon / Arte: Tatiana Vidal
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Responda rápido:
Quando olhamos para o arco-íris, ficamos 
encantados com tantas cores. Mas, de onde 
elas vêm? 
O Tagarela entrou em seu laboratório para 
desvendar esse mistério. Vamos ajudá-lo? 
Separe os seguintes materiais: 

Coloque o papel deitado em frente ao copo. 
Do outro lado do copo, coloque a lanterna 
acesa. Imediatamente, vai aparecer um 
arco-íris refletido na folha de papel!

Não é mágica!
Um arco-íris surge quando a luz branca do 
sol entra em contato com gotas de água, 
como as da chuva. Essa luz, ao atravessar 
a água, muda de direção, e surgem as sete 
cores do arco-íris. 
Como você aprende na aula de Ciências, o 
branco é a mistura de todas as cores. E a luz 
branca também. Com a lanterna, acontece 
igual! A água do copo separa as cores da luz 
e, assim, reflete o arco-íris no papel.

Laboratório Tagarel
a! Já reparou nas lixeiras 

coloridas da sua escola?

Elas também estão em muitos edifícios e condomínios 
da cidade. Servem para a população fazer a coleta 
seletiva do lixo. Isto é, separar cada tipo de lixo de 
acordo com a cor da lata. Na azul, papéis; na amarela, 
metais; na vermelha, plásticos; na verde, vidros; e na 
marrom, o chamado lixo orgânico ou molhado. Depois, 
todo esse material é encaminhado para a reciclagem, 
o que faz um grande bem ao meio ambiente. 
Agora, um desafio: leia os itens, abaixo, que estão em 
cada cor de lixeira e risque aqueles que não devem 
ser colocados ali. 

LUZ
TEM COR?

1 copo 
com água 1 lanterna
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O que é lixo orgânico?São sobras de comida, cascas de frutas e legumes, ossinhos da carne. Mas também guardanapos, toalhas de papel, palitos de dentes, papel higiênico usado e até caixas de papelão com restos de alimentos. 

1 folha de papel 
em branco


