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Converse com os professores, reúna os colegas, 
convoque a família: a tarefa é descobrir que países 
vão participar da Copa do Mundo no Brasil. E, 
depois, pesquisar em que continente eles ficam, o 
número de habitantes, que língua é falada em cada 
um, a comida típica e muitas outras curiosidades. 
Livros e internet podem ajudar vocês a viajar e 
conhecer o mundo... sem sair de casa.

Você sabia?
O Brasil é o único 

país que participou 
de todas as Copas 

do Mundo.

Você sabe que países esta
rão na Copa?
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Bandeiras, apitos, cornetas e muito verde e amarelo: a Copa do Mundo de Futebol está 
chegando ao Brasil! Ao todo, 32 países dos cinco continentes (Américas, Europa, África, 
Ásia e Oceania) participam com times formados pelos seus melhores jogadores. A 
pergunta é: quem será o campeão?

A bola vai rolar em doze capitais brasileiras, e o Rio, claro, é uma delas! Vamos receber, 
inclusive, a grande final da competição no estádio Mário Filho, o nosso Maracanã.

Os estados onde os jogos serão disputados são: Amazonas (AM), Mato Grosso (MT),        
Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais 
(MG), Bahia (BA), Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco (PE) e Ceará (CE). 

Agora é com você: localize esses estados no mapa 

e pinte com uma cor diferente cada um deles.                  

O Distrito Federal (DF), onde fica a cidade de Brasília, 

capital do Brasil, já está colorido. Mãos à obra!



Carros, ônibus, 
motos e outros 
veículos se 
misturam no 
trânsito, e, cada 

vez mais, é preciso tomar cuidado nas 
ruas movimentadas da cidade. Se você vai 
a pé para a escola ou para qualquer outro 
lugar, ande somente pela calçada, longe 
da rua, e atravesse na faixa. Se for de 
bicicleta, também deve estar atento aos 
sinais luminosos. 

Verde, amarelo e vermelho são as cores 
deles, que você já conhece. Mas, para 
guardar direitinho na memória, pinte  
cada um no desenho ao lado.

O nome do jogo é badminton e, se você nunca ouviu falar dele, vai poder 
conhecer de pertinho nos Jogos Olímpicos de 2016, que vão acontecer 
em nossa cidade. 

O badminton é disputado em três tempos de 21 pontos cada, na quadra 
com rede. Dois ou quatro jogadores (formando duas duplas) têm que 
bater com a raquete em uma peteca, o maior número de vezes possível, 
sem deixar a peteca cair no chão. Se ela cair, o adversário ganha um 
ponto. Para vencer a partida, é preciso ganhar dois dos três tempos.

Tudo entendido? 
Então, faça o teste! 

As figuras, ao lado, 
são de objetos 
usados para se 
praticar esportes. 
Circule os do 
badminton. 

Peteca com raquete?

Indica que os veículos 
devem PARAR e você 
pode atravessar a rua.

ATENÇÃO. Em poucos 
instantes o sinal irá fechar 
para os carros. Espere o 
momento de atravessar.

A passagem está LIVRE 
para os veículos. Aguarde 
até o sinal fechar e chegar 
a sua vez de passar para o 
outro lado da rua.
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Resposta: De cima para baixo: 
vermelho, amarelo e verde.

Quer saber mais? 

E só esperar a nova série de TV da MultiRio, que vai falar sobre 
badminton e outras modalidades de esportes olímpicos e paralímpicos. 



Aventuras, castelos 
e muita diversão! 

Dengue? Tô fora! 

Manon

Os horários dos programas da MultiRio estão no Portal:                    www.multirio.rj.gov.br.                          Clique e busque no alto da página o ícone TV e Web TV

Cinema em casa para você 
ver e rever. Veja nossas 
sugestões de vídeos, ligue o 
canal 26 da NET e aproveite 
a programação da MultiRio. 

Manon é a rainha 
dos animais. Junto 
com os amigos Bingo 
(cachorro), Melba 
(gato), Baz (burro) 
e outros bichinhos, 
ela vive aventuras 
divertidas e se mete 
em muitas confusões. 

Milhares de crianças 
e jovens do mundo 
inteiro sonham em 
entrar para o balé 
da Ópera de Paris. 
Mas nem imaginam 
que vão precisar de 
muita dedicação e 
disciplina para vencer 
na profissão.

Ópera de Paris, 
Berço de Estrelas 

De Olho no Sinal
Vamos ver se         

aprendi  direitinho como 
atravessar a rua com 

segurança.

Primeiro passo:    
ATENÇÃO!  Quando o 

sinal � ca amarelo para 
os carros, é hora de            

se preparar!

Depois PARE! 
E espere todos os 

carros estarem 
parados também!

Por último, SIGA! 
Mas só quando 
o bonequinho do 

sinal de pedestres 
estiver VERDE!

De janeiro até maio, os meses são mais 
quentes e chuvosos. Um clima assim é    

tudo que o Aedes Aegypti (o mosquito da 
dengue) precisa para se reproduzir. 

É hora, então, de ficar esperto para 
combater esse inimigo. Veja nossas dicas e 

mostre para sua família e os amigos também. 
Quanto mais gente ajudar, melhor! 

1. O saco de lixo deve estar bem          
fechado e fora do alcance dos animais.

2. Lave com água, sabão e escova,            
pelo menos uma vez por semana, 

as vasilhas de água e de comida dos                    
bichinhos de estimação.

3. Atenção: folhas e galhos podem impedir a 
água de correr pelas calhas.

4. Observe se o lixo está dentro de sacos 
plásticos e se a lixeira está bem fechada.
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Sabe os detetives dos filmes que usam uma 
lupa para observar com mais detalhes os 
objetos pequenos? A lupa é uma lente de 
aumento, feita com vidro. Mas, aqui, vamos 
ensinar a fazer uma parecida, só que com água. 

Para começar, separe:

Na selva, não tinha para o crocodilo, nem para 
o elefante; quem mandava mesmo era o Leão 
Kandinga. Forte e muito mau, tinha um gênio 
tão terrível que devorava os próprios amigos 
para matar sua fome. Mas será que alguém deu 
um jeito nele? Para saber o que aconteceu com 
Kandinga, tem que ler a história do começo ao 
fim. O livro está na sala de leitura da sua escola! 

1 pote pequeno 
de plástico

Laboratório Tagarela

Leão Kandinga

Coloque um pouco de água, a moeda, o botão 
e a tampa da caneta dentro do pote. Cubra 
com o filme, sem esticar muito, deixando 
mais frouxo. Depois, prenda o filme no pote 
de plástico com o elástico. Afunde levemente 
o meio do filme com a mão e encha de água. 
Mas, muito cuidado para que ele não fure.

Viu como os objetos parecem bem maiores do 
que eles são de verdade?

Não tem mistério. Quando a água fica numa 
superfície curva, como a do filme plástico 
sobre o pote, os raios de luz que passam 
por ela fazem com que se veja aumentada a 
imagem que está refletida ali; nesse caso, a 
moeda, o botão e a tampa de caneta.

1 moeda, 1 botão e 
1 tampa de caneta 

1 pedaço de filme 
plástico de cozinha

1 elástico de borracha Água  

Boniface Fogo e Elisa Arguilé

Editora Callis

Leão KandingaLeão Kandinga

Enxergando maior!

Mas, como funciona?

A lente de aumento (como da lupa) também 
tem uma superfície curva e, ao receber os 

raios de luz, permite ver as imagens maiores.


