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No Portal da MultiRio, você tem acesso à Web Rádio, à Web TV, à Audioteca e à Videoteca. Vá lá:
www.multirio.rj.gov.br
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De um lado, jovens colados a computadores, 

smartphones e tablets, conectados dia e noite em 

sites e redes sociais. De outro, pais e professores 

tentando se orientar neste novo mundo tecnológico. 

E, se vivemos cada vez mais em ambientes digitais, 

melhor entender mais sobre o assunto, não é mesmo? 

Em Tempo Real é uma nova série da MultiRio, que vai 

falar das mudanças que estão acontecendo em sua 

casa, na escola, e até nas relações com os amigos. 

São quatro programas: Sociedade de controle, 

Sociedade em formação, Sociedade em transição e 

Sociedade on-line. Você pode assistir no canal 26 da 

NET, na WebTV ou baixar da Videoteca.

Não importa se você navega pouco ou se é um internauta 
quase que em tempo integral. Muita atenção e alguns 
cuidados evitam problemas sérios. Veja as nossas dicas:

• Internet não é lugar para divulgar informações pessoais.    
  Seja discreto!

• Não confie em tudo que você vê ou lê. Muitos conteúdos  
   são falsos e mentirosos.

• Comunique-se com educação. O respeito é importante  
   em qualquer espaço e com qualquer pessoa.

• Evite gravar senhas no computador. Isso dificulta  
   invasões e roubos.

• Os sites de busca não substituem as bibliotecas. Viaje  
   também nos livros!

Fonte: Cartilha SaferDic@s
 http://www.safernet.org.br
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Em Tempo Real 
analisa mudanças  
a partir da tecnologia 

OUTRO DIA EU VI UMA FRASE 
MUITO BACANA NUM FILME:

“A VIDA PASSA 
MUITO RÁPIDO...”

“...PODE ACABAR PERDENDO 
A MELHOR PARTE.”

“SE VOCÊ NÃO PARAR 
PARA OLHAR EM VOLTA...”



Acesse www.multirio.rj.gov.br

e confira MultiRio Web Rádio

Francine é aluna da Rede 

Municipal do Rio, e ganhou 

no aniversário um apare-

lho portátil chamado Mul-

tipad. Imagine que o tal do 

aparelho responde a qualquer 

dúvida da menina, como se fosse uma verdadei-

ra enciclopédia. Mais do que isso, ele fala sobre todos os assun-

tos, mesmo sem que Francine precise perguntar alguma coisa. 

E aí, não dá vontade de ter um igualzinho?

Quer saber mais sobre o Multipad? É só ligar a 

MultiRio Web Rádio no programa Galera Yottabyte! 

Fala de Geografia, Língua Portuguesa, Ciências; 

e tem dicas de artes, cidadania, comportamento, 

música e muito mais. Entre para a galera!

   Você conhece a história 
da nossa cidade?
   Você conhece a história 
da nossa cidade?

No dia 1º de março de 2015, o 
Rio de Janeiro vai completar 450 

anos! A Cidade Maravilhosa, eleita 
Patrimônio Cultural da Humanidade 

pela Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura) e conhecida mundialmente 
por suas belezas naturais, tem muita 

história para contar. 

No Portal MultiRio, você pode saber mais 
sobre essas histórias e fazer um passeio 
pelos bairros do Rio, conhecendo suas 
origens, localização, curiosidades, seus 
pontos pitorescos, moradores ilustres, 
os serviços que oferecem, etc. 

A cada semana vamos falar de um 
dos 160 bairros cariocas. É só nos 

acompanhar e descobrir, também, 
por que temos todos tanto 

orgulho de nossa cidade.
Agora, veja se consegu
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www.rio2016.org
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Qual o menor 

bairro do Rio?

Que bairro se 
localiza bem 
no centro 
geográfico da 
cidade do Rio?

Que lugar era 

conhecido como 

Parada Gambá?

Onde fica o 

primeiro ecomuseu 

do Rio de Janeiro e 

segundo do Brasil?

Qual era 
o nome 
da Praça 
Saens 
Peña até 
o ano de 
1910?
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Respostas: 1) Santa Cruz; 2) Bangu; 3) Largo da Fábrica das Cintas; 4) Piedade; 5) Grumari.
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RESPONDA!PENSE e

RESPONDA!PENSEe

• Fui inaugurado em 1950.
• Sou um ponto de encontro para todas as idades.• Faço parte da história do futebol.• Passei por um período de obras e fui reinaugurado em 2013.

PARA SER UM ADOLESCENTE

O corpo muda, a cabeça começa a pensar diferente, 

você convive com novas sensações, novos medos, com 

a descoberta do amor, passa de uma enorme tristeza à 

mais completa alegria em um piscar de olhos, fica meio 

desligado, desengonçado, fala demais ou de menos. É 

a adolescência, a fase da vida em que você não é mais 

criança, mas, também, ainda não é adulto. 

Nesse momento de tantas transformações, as dúvidas 

são comuns e nem sempre você consegue as respostas 

que procura.

A série de TV Megassaudável fala sobre o mundo do 

adolescente, com a participação de jovens atores e de 

alunos da Rede. Como você. Confira no Portal os horários 

ou acesse a Videoteca. E entre para essa turma do bem!

Brincar com adivinhações é uma maneira divertida de treinar o 
raciocínio rápido e testar seus conhecimentos. Vamos dar quatro 
dicas para você descobrir o nome da pessoa ou do lugar de que 
estamos falando. Chame seus colegas e veja quem acerta mais. 
As respostas estão no fim da página.

Respostas: 1) Maracanã; 2) Machado de Assis; 3) Vila Isabel; 4) Santos Dumont; 5) Carlos Drummond de Andrade; 6) Lua.

• Nasci em 1839.
• Sou conhecido como o “Bruxo do Cosme Velho”. 
• Fundei a Academia Brasileira de Letras.
• Dom Casmurro é um de meus livros.

• Sou um bairro do Rio de Janeiro.
• Aqui, o samba se faz muito presente.
• Tenho calçadas com notas musicais.
• Uma escola de samba leva o meu nome.

• Sou um inventor.
• Projetei e construí o 14 Bis.
• Sou conhecido como o “pai da aviação”.
• Dou nome a um dos aeroportos do Rio de Janeiro.

• Sou um escritor mineiro.
• Se estivesse vivo, já teria passado dos 100 anos.• Há uma estátua em minha homenagem na praia de Copacabana.• No meio do caminho tinha uma pedra é um verso que eu criei.

• Troco o dia pela noite. 
• Posso fazer parte de cenários românticos.
• Apareço em quatro formas diferentes.
• O homem me visitou pela primeira vez em 1969.

Os atores Adassa Martins e Marcos Guian, a Lalá e o Kiko.
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Depois de vencer a guerra de 
Troia, o bravo guerreiro Ulisses 
pode, enfim, voltar para casa, na 
ilha grega de Ítaca, onde a mulher 
e filho o esperam. Mas ele não 
contava que iria enfrentar tantos 
desafios e obstáculos na viagem. 

Encarar um gigante de um olho 
só e a feiticeira Circe e, ainda, 
resistir ao canto das sereias, 
são alguns deles. Será que ele 
vai conseguir chegar? Descubra 
tudo sobre essa longa aventura 
no livro, que está na sala de 
leitura de sua escola.

Largo dos Leões, 15 • Humaitá  
Rio de Janeiro/RJ  
Brasil • CEP 22260-210 
Central de Atendimento ao Cidadão: 1746
Ligações de fora do Rio:  
(21) 3446-1746
Fax: (21) 2535-4424
www.multirio.rj.gov.br 
ouvidoria.multirio@rio.rj.gov.br 
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A origem do rugby está ligada à do futebol – afinal, antes de 
ser disputado apenas com os pés, o esporte mais popular 
do mundo também era jogado com as mãos. 

Em 2016, pela primeira vez, o rugby vai 
participar de uma competição olímpica. 
No esporte, que é praticado com uma bola 
oval, são 15 jogadores em cada time para 
uma partida de 40 minutos, dividida em 
dois tempos. Nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, porém, a modalidade a ser disputada 
é outra: o rugby sevens, com sete jogadores por 
time em uma partida de dois tempos de sete minutos cada.

O campo gramado é retangular, com dois postes e um 
travessão em formato de “H” nas extremidades. O objetivo é 
conduzir a bola até a linha de gol do adversário, mas, claro, 
seguindo as regras do jogo. 

Quer saber mais? Visite www.portaldorugby.com.br. 
E aguarde, para breve, a nova série de TV da MultiRio 
que vai falar sobre modalidades de esportes olímpicos  
e paralímpicos.

O site Tempo de Estudar aborda conteúdos de Álgebra 
e Geometria para turmas do 9º ano, esclarecendo as 
principais dúvidas sobre a matéria. Na MultiRio Web 
TV, os alunos acompanham as aulas dos professores 
Anderson de Oliveira, da E.M. Mozart Lago (Osvaldo 
Cruz, 5ª CRE), e Gina Pereira, do GEC Governador Carlos 
Lacerda (Taquara, 7ª CRE). 

Além das explicações, tem exercícios, e os alunos 
podem fazer perguntas on-line, que serão respondidas 
no próprio site. Na lateral da mesma página, é possível 
acessar conteúdos das séries Fato Matemático, 
Matemática em Flashes e Procura Acha (6º e 7º anos), 
com mais dicas e informações importantes. Digite www.
multirio.rj.gov.br e clique no ícone Tempo de Estudar.
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Precisando de uma 
ajudinha em           ?Matemática
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futebol com 
as mãos?Rugby:

As Fabulosas Histórias de Ulisses


