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As pessoas tinham que deitar o 

lixo nos contentores certos. O vidro 

no vidrão, as pilhas no pilhão, o 

plástico é para deitar no contentor 

amarelo.

Se eu mandasse 
no mundo
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A Malta foi até à freguesia do Monte 
para visitar a Fundação Santa 
Luísa de Marillac! Uma escola muito 
bonita e super amiga do Ambiente! 
Encontrámos muitos alunos 
entusiasmados na defesa do nosso 
Planeta! Visitámos a fantástica 
horta que todos os dias é tratada 
com muito cuidado e ouvimos os 
conselhos úteis das crianças!    
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Martim Franco, 5 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Mandaram-me 
plantar batatas!!!



Sabias que?Agricultura Biológica

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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AGADOIZÓ

O bico das aves é 
diferente consoante o 
tipo de alimentação.

A Agricultura Biológica é 
um modo de produção que 
produz alimentos e fibras 
têxteis saudáveis e de grande 
qualidade!  

O papel da Agricultura 
Biológica, nas áreas da 
produção, transformação, 
distribuição e consumo, é 
produzir alimentos nutritivos 
e de alta qualidade, que 
contribuam para a saúde e o 
bem-estar.

Na Agricultura Biológica 
são promovidas diversas 
práticas sustentáveis e 
de impacto positivo no 
ecossistema agrícola. A 
melhoria do solo e até 
da biodiversidade é feita 
através da utilização das 
rotações, dos adubos 
verdes, da compostagem, 
entre outros.   

A Agricultura Biológica 
respeita o equilíbrio da 
natureza e contribui 
para um ambiente 
saudável. O equilíbrio 
entre a agricultura e 
floresta!

Na Agricultura 
Biológica não são 
aplicados adubos 
químicos, nem 
se pulverizam 
as plantas com 
pesticidas de 
síntese.   



TENS UMA IMAGINAÇÃO 
TÃO BOA, MAS TÃO BOA QUE

 ADORAS INVENTAR HISTÓRIAS 
E PERSONAGENS?

ENTÃO TEMOS 
O DESAFIO CERTO 

PARA TI! 

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 6 de junho de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Gonçalo,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Gonçalo Costa

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt
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vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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A nossa escola é pioneira

Agricultura biológica, nós temos

Não colocamos veneno

Naquilo que comemos

Legumes frescos da horta

Colhidos por um agricultor

Todos os dias os ingerimos

São plantações tratadas com amor

Nós também ajudamos

Com afinco diariamente

Tudo o que comemos é saudável

O nosso corpo não mente

Temos energia para correr

Temos forças para trepar

Temos mente criativa

Dos legumes e fruta biológicos disfrutar

Na horta nós colhemos

Legumes para a refeição

E na escola tudo é preparado

Com ingredientes do coração

Dizem por cá que a sopa é especial

Os legumes são apetitosos

A alface deliciosa

E os morangos bem cheirosos

um poema

para a MALTA
SAUDÁVEL E BEM COMO NINGUÉM
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Galinhas, pintainhos e cabritos

Na nossa escola encontramos

Que de legumes também gostam

E nós os alimentamos

Todos os seus pormenores

Observamos com atenção

E depois contamos tudo

Todos juntos com empolgação

Amor, carinhos e palhaçadas

Eles são componentes também

Conversas, missões e coboiadas

Isso não falta para ninguém

Um legado nós deixamos

Para avisar as mentes

Alimentem os vossos corpos

Com bons ingredientes.



8 Uma FUndaçao amiga do coraçao
A Malta continua a percorrer as Escolas da Região com o intuito 
de chamar a atenção dos mais pequenos para a urgência de 
mudarmos os nossos hábitos e protegermos cada vez mais o 
ambiente. Fomos bater à porta do Infantário Fundação Santa 
Luísa de Marillac, logo no Dia Mundial dos Vizinhos e que belos 
vizinhos fomos nós ali encontrar! Conhecemos meninos e 
meninas muito educados, simpáticos e que irradiavam muita 
alegria e muito amor.Adorámos conhecer esta Fundação porque para além de 
recuarmos um bocadinho na história e de sairmos dali muito 
mais esclarecidos, deparámo-nos com pessoas extraordinárias 
e de bom coração, desde a senhora Diretora Maria Zita, até às 
educadoras que estavam sempre atentas às crianças e que as 
ajudavam nas atividades que iam sendo apresentadas.
A Malta jamais esquecerá a peça de teatro que estes 
pequeninos interpretaram: “O Nabo Gigante”. Uma história que 
relata a experiência de dois velhinhos que tinham plantado um 
nabo e meses depois quando o foram colher, não conseguiram 
porque tinha crescido tanto que não tinham forças para o 
arrancar da terra! Foi então que pediram ajuda a vários 
animais e sempre conseguiram retirar o nabo gigante da terra. 
Nessa mesma noite, o velhinho e a velhinha decidiram fazer 
uma sopa de nabo e convidaram toda a gente para a comer. 
A peça foi genial e as crianças representaram muito bem!
O Agadoizó e o Estepilha também fizeram amiguinhos novos, 
depois de tanta brincadeira e troca de mimos!
Para além das novas amizades, aprendemos muito sobre a 
agricultura biológica, até porque nesta Fundação se cultiva 
grande parte dos alimentos que se come à mesa e os meninos 
e meninas que aqui estudam defendem que “alimentos sem 
veneno é o que queremos” e a Malta concorda com isso!
Quer queiramos quer não, temos que ter cuidado com a 
alimentação e com o ambiente, hoje e sempre!

S

S



9Tem 
a palavra! 

Maria Zita Paiva Mendes

Diretora da Escola 

Uma FUndaçao amiga do coraçao

A nossa casa foi adquirida em 1956 pelas Irmãs, sendo os custos 
suportados pela família “Zino”. Foi inaugurada a 23 de junho de 1958 
com o objetivo de proteger os mais carenciados. Era, no fundo, uma 
residência de férias e de fins de semana para as crianças e jovens do 
Orfanato do Hospício, mas sofrendo as vicissitudes do 25 de Abril, 
a casa foi ocupada e subalugada por pessoas que trabalhavam no 
Hospital dos Marmeleiros. 
Mais tarde, fez-se um pedido para estas pessoas desocuparem 
a casa e procedeu-se a diversas obras de remodelação e de 
adaptação das instalações e espaço circundante para ser criado 
um Jardim de Infância. O Governo Regional, através da Secretaria 
Regional de Educação, logo se disponibilizou para colaborar nesta 
iniciativa e assegurar apoio financeiro e pedagógico. 
A 13 de dezembro de 1995 foi inaugurado o Jardim de Infância 
e posteriormente o Parque Infantil. A sala onde funcionava a capela 
passou a ser o berçário e foi contruída uma capela no espaço exterior 
com ligação à casa.
Hoje, a nossa Fundação acolhe crianças dos 5 meses até aos 6 anos 
e concretiza o seu objetivo inicial que é o de colaborar com as famílias, 
acolhendo as crianças e contribuir para o seu desenvolvimento 
integral. Para além da área pedagógica queremos incluir também 
os valores cristãos. Temos 3 educadoras neste momento para 40 
crianças.
Temos o nosso projeto curricular e este ano estamos a incidir sobre os 
valores. Aliás, é esse mesmo o nosso lema. Sentimos que é necessário 
incutir estes valores desde tenra idade. Fazemos atividades 
diversificadas: teatro, com alguma frequência; jogos na 
rua e tradicionais. Também temos o ATL.
Em termos de parcerias, contamos com a apoio da Secretaria 
Regional de Educação e da Junta de Freguesia. Sempre que há 
alguma atividade organizada pela Junta nós fazemos questão de 
participar. 
Para além dessas atividades, participamos no Muro da Esperança, 
organizamos a nossa festa de Natal, a festa da Família, um 
convívio de Fim-de-Ano, cantamos os Reis, varremos os armários, 
comemoramos o Dia do Pai, da Mãe, o Dia da Criança e já fomos 
várias vezes às piscinas. No final de cada ano letivo, organizámos 
sempre um passeio com as crianças e os pais, onde nos divertimos 
sempre.
Quero referir que a alimentação das crianças é biológica, pois 
plantamos tudo na nossa fazenda, à exceção do peixe, da carne e dos 
lacticínios que nós compramos.
Quanto a atividades de enriquecimento temos a dança, a ginástica,
 o inglês e a música.
Gostava de dizer que podem confiar as crianças à nossa Fundação 
porque nós educamos com base no amor, no carinho e no afeto. Assim, 
conseguimos que as crianças nos oiçam e aprendam porque uma 
criança que hoje é maltrata, amanhã será um maltratante e uma 
criança que hoje é amada, amanhã saberá amar.



Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 

a noSSa 
FeSTa! 10
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12 grandeS

ideiaS
Trabalhos da Fundação Santa Luísa 

de Marillac 
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dia de FeSTa!
 parabenS!
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Francisco Martim
04/06/2010

Guilherme Graça
07/06/2017

Nós plantamos tomates. Usamos 

um pneu e plantamos lá.

Ana Beatriz, 5 anos

Há laranjas e nêsperas. Gabriel Freitas, 5 anos

Temos ervilhas, cenouras 
e abóboras.Tiago Martim, 4 anos

Plantamos batatas, 
cebolas, bananas e uvas.

Filipe David, 4 anos

aS noSSaS eSTrelaS

Árvores de fruto.Maria Clara, 4 anos

Temos morangos bons!Luana Carolina, 4 anos

O que têm 
plantado na 

fazenda?

Estás quase a fazer anos e queres 
aparecer na nossa revista? 
Envia os teus dados para
 malta@dnoticias.pt




