
ES
TA

 R
EVIS

TA
 FA

Z PA
R

TE IN
TEG

R
A

N
TE D

O
 D

IÁ
R

IO
 D

E N
O

TÍCIA
S

 E N
Ã

O
 P

O
D

E S
ER

 VEN
D

ID
A

 S
EPA

R
A

D
A

M
EN

TE.

2 3 0 6 1 8

GRANDES IDEIAS 
Página 14

Infantário do Patronato de São Pedro

Um ar de qualidade
Página 7 a 10



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 27 de junho de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

Foi linda a festa da Malta no Infantário 
do Patronato de São Pedro, no Funchal! 
Para além de muitas gargalhadas e 
abracinhos, aprendemos muitas coisas 
interessantes sobre a Qualidade do Ar, 
o tema desta semana! Também ouvimos 
uma linda canção e ficamos de coração 
cheio quando os meninos e as meninas 
mostraram, com carinho pela Malta, os 
seus talentosos trabalhos!   

2

AGADOIZÓ

ESTEPILH A

Não vão acreditar, mas 
chamaram-me cabeça 
no ar! No ar!!!!    

Tinha que ter muitas árvores 

e flores. Não queria fábricas 

e não queria poluição.

Se eu mandasse 
no mundo

Daniel da Silva, 4 anos

Dia De Festa!

 Parabens!

Natacha Pestana
25/06/2008
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AGADOIZÓ

3

VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Ricardo,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Ricardo Sousa

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Pede aos teus pais para consultar o Termo 
de Privacidade no site malta.dnoticias.pt
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Sabias que?
Qualidade do Ar 

A poluição atmosférica 
é a alteração da 
composição química 
natural da atmosfera, 
que resulta das várias 
atividades humanas 
- nomeadamente a 
industrial e a utilização 
de transportes 
automóveis - e 
também de fenómenos 
naturais, tais como as 
erupções vulcânicas e 
os incêndios.    

Da poluição atmosférica 
resultam efeitos tais 
como: o aquecimento 
global/ alterações 
climáticas, deterioração 
da camada de ozono, e 
também a degradação 
do ar que respiramos com 
consequências negativas na 
saúde pública e no bem-estar 
das populações.

O tráfego rodoviário é 
uma grande fonte de 
poluição atmosférica, 
sendo mais significativo 
nas áreas urbanas. Reduz 
a utilização do automóvel 
preferindo andar 
mais vezes a pé ou em 
transporte coletivo.

Sou o Poluizão! Muito fumo 
e muita poluição é o meu 
lema! Sou mau, rabugento 
e alimento-me de todas 
aquelas fábricas que 
não têm cuidado com o 
ambiente. Sou o Poluizão 
e sou mesmo muito 
mauzão!
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A combustão de combustíveis 
fósseis para produção 
de energia elétrica, 
nomeadamente o petróleo 
e o gás natural, é também 
um grande foco de poluição. 
Reduz o consumo de 
eletricidade, desligando as 
lâmpadas sempre que não são 
necessárias e, aproveitando 
mais a iluminação solar.

A incineração de resíduos 
sólidos é também um foco 
de poluição atmosférica. 
Separa os resíduos e coloca-
os no contentor correto 
no Ecoponto. Assim, esses 
resíduos serão enviados para 
Reciclagem.

A aposta em fontes de energia 
renováveis (água, vento, sol…), 
que produzem energia elétrica 
de uma forma mais limpa, 
contribui para a manutenção 
da qualidade do ar que 
respiramos.

Das redes de qualidade do ar nacionais, a Madeira foi a zona do país 
onde se verificou o menor número de violações de PM10 (partículas com 
diâmetro inferior a 10 μm) devido a episódios naturais, confirmando, 
desta forma, a excelência da Qualidade do Ar da Região. Dados 
referentes a 2016 e tratados pela Direção Regional do Ordenamento do 
Território e Ambiente, revelam que a Madeira ficou à frente das regiões 
existentes no continente e dos Açores.

TOMA NOTA!



vamos 
pintar!6
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A Malta, nestes últimos dias, visitou o Patronato de São Pedro, no Funchal. Foi uma visita e tanto! Conhecemos crianças muito talentosas, atentas e com muita vontade de aprender! Apesar da tenra idade, o certo é que os meninos e meninas apresentaram-nos trabalhos fantásticos e, acima de tudo, receberam-nos como gente grande!Os educadores e a senhora diretora Cristina Silva, também foram excecionais connosco! Mostraram-nos as instalações e vimos atentamente todos os trabalhos que foram elaborados ao longo deste ano letivo que está agora a terminar.E nesta altura, como era de esperar, a escola estava devidamente enfeitada para os Santos Populares, com bandeiras, balões, manjericos e.…cheirava mesmo a festa! Mas desta vez, a festa era nossa!Fomos todos encaminhados para o parque e ali demos a conhecer a Malta às crianças. Explicamos o objetivo da nossa vista e passamos a palavra ao nosso amigo Filipe Pereira, da Câmara Municipal do Funchal que deu uma pequenina palestra sobre o tema da semana: “A qualidade do ar”.
O Filipe tratou de explicar que é importante proteger a natureza e evitar a poluição porque se isso não for feito, cada vez mais, o ar que respiramos afetará a nossa saúde. Nas serras, o ar é mais puro, mas nas cidades, infelizmente, o ar está contaminado. O ar é fundamental para as nossas vidas e também para as vidas dos outros seres vivos que habitam o nosso planeta. Os meninos e meninas disseram e bem: “o fumo das fábricas faz mal ao nosso nariz!!!” Por isso torna-se necessário evitar esta e outras formas de poluição.Depois dos ensinamentos do nosso amigo, as crianças presentearam-nos com uma canção sobre a reciclagem, outro passo que todos nós devemos dar em prol da defesa do ambiente. Cantaram bem, ao som de uma viola acústica, sentadinhos e atentos à contagem da senhora diretora que, desta forma, indicava o momento certo para a pequenada começar a cantarolar.

Registamos todos estes momentos, aliás, como temos feito em todas as escolas por onde temos passado. O nosso álbum de fotografias está cada vez maior! Que orgulho!Orgulhosos destes meninos e meninas ficaram também o Agadoizó e o Estepilha que apareceram com imensa vontade de distribuir abraços e apertos de mão e, ainda, com imensa vontade de brincar com todos porque, afinal, estávamos no parque rodeados de muita alegria!Só podemos dizer que há mais escolas para visitar e nós sabemos que há mais gente que quer o planeta salvar!

a Festa no Patronato De sao PeDro!
s
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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11tem 
a Palavra! 

A Associação do Patronato de São Pedro 
foi criada como Instituição sócio caritativa 
da Igreja Diocesana do Funchal em favor 
da “Juventude Católica de São Pedro”, 
destinada a “promover e sustentar obras 
de preservação, instrução e educação da 
mocidade desvalida de ambos os sexos”.
Esta obra de solidariedade social, fundada 
pelo Pároco de São Pedro, Monsenhor 
Manuel Joaquim de Paiva, e pelo Padre 
Manuel da Silveira, a 5 de julho de 1925, foi 
aprovada pelo seu predecessor, D. António 
Manuel Pereira Ribeiro, que, a pedido de 
Monsenhor Paiva, nomeou para Diretor desta 
Instituição o Padre Manuel da Silveira.
A instituição foi se adaptando às 
necessidades da sociedade, ao longo do 
tempo e celebrou um acordo de cooperação 
com a Secretaria Regional de Educação e 
Cultura, em 1982, a fim de dar resposta 
social e educativa às crianças e jovens das 
redondezas. Desde então, já foi jardim-de-
infância e mais recentemente foi adaptado 
a Infantário.
Sou diretora do Infantário apenas há 
dois anos e tem sido um desafio e uma 
experiência enriquecedora, pois apesar deste 
ter passado por algumas dificuldades, muitos 
são aqueles que têm contribuído e ajudado 
a superá-las.
Neste momento, o Infantário é composto 
por um berçário com 10 crianças, uma sala 
de transição com 15 crianças e uma sala 
de Jardim de Infância com 21 crianças. O 
nosso projeto Educativo, intitula-se “Crescer 
Feliz”, e tenta valorizar as competências 
e necessidades de cada criança na sua 
essência e nas suas particularidades.
Ao longo do ano, tentamos fazer diversas 
atividades dentro e fora da escola, de 
modo a valorizar a família, a sociedade, as 
tradições e o ambiente. As crianças têm 
possibilidade de participar em atividades 
como natação, dança e música. E para 
que tudo o que idealizamos se torne 
realidade, contamos com o apoio de todos 
os colaboradores, das famílias das crianças, 
da Paróquia da Sagrada Família, da Junta 
de Freguesia de São Pedro, da Câmara 
Municipal do Funchal entre outros.
Para esta visita da “Malta”, aprofundamos 
o tema do meio ambiente e da reciclagem, 
falamos sobre a qualidade do ar e dos 
cuidados a ter no dia-a-dia, ilustramos 

Cristina Silva

Diretora do Infantário 

do Patronato

desenhos, construímos diálogos, vimos 
imagens, fizemos jogos, visualizamos vídeos, 
cantamos um Hino à Reciclagem e enfeitamos 
a escola para a primavera e  os Santos 
Populares com muita reciclagem.
Obrigada, “Malta”, espero que tenham 
gostado da nossa escola e dos nossos 
trabalhos, voltem sempre!

O Ar é uma mistura de gazes, formada 
principalmente por oxigénio e nitrogénio. 
Normalmente não podemos ver o ar nem 
tocar, mas existe, tem peso e ocupa espaço. 
A mistura de gases presentes no ar que 
varia consoante a altitude, a temperatura 
e a humidade, assim como a mistura e 
concentração dos gases poluentes.
A poluição atmosférica (ou do ar) pode 
ser definida como a introdução de 
qualquer substância que venha a alterar 
as propriedades do ar, afetando, direta e 
indiretamente, a “saúde” das espécies animais 
ou vegetais que têm contacto com essa 
poluição ao respirar. Na minha opinião, de 
todos os tipos de poluição, a pior é a do ar. A 
água poluída e os alimentos contaminados 
podem e devem ser rejeitados, até porque 
normalmente há alternativas, mas não 
conseguimos recusar ou selecionar o ar que 
está ao nosso redor naquele exato momento 
em que o corpo exige uma nova inspiração.
Felizmente estamos mais conscientes dos 
efeitos negativos resultantes da deterioração 
da qualidade do ar e, desse modo, temos 
adotado, ao longo dos tempos, medidas 
legislativas para salvaguardar a qualidade do 
recurso “ar”. Neste contexto, a União Europeia 
tem vindo a publicar legislação, na qual se 
estabelecem valores normativos de qualidade 
do ar, com o intuito de evitar, prevenir ou 
reduzir os efeitos negativos na saúde humana 
e no ambiente na sua globalidade. Para 
reduzir a poluição do ar e melhorar a nossa 
qualidade de vida, importa saber identificar os 
vários fatores que contribuem negativamente 
(poluentes) para essa qualidade do ar interior, 
tais como: pinturas; plásticos; sistemas de 
aquecimento e arrefecimento; construções 
que não respeitaram as normativas 
estipuladas, ou antigas que não conheciam 
os malefícios de alguns materiais (corta fogos 
e retardantes); a presença de pessoas e 
animais que condicionam parâmetros como 
humidade, aumento do dióxido de carbono 
e diminuição do oxigénio, que, por sua vez, 
condicionam a proliferação de bactérias e 
vírus. Após identificar as situações de risco 
para a saúde, podemos e devemos precaver 
que assim continue. 

Filipe Pereira

Técnico da Câmara

Municipal do Funchal
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Reciclar 

Reciclar o lixo
É a solução

P’ra acabar de vez
Ai, ai, ai

Com a poluição

Reciclar, reciclar
É preciso reciclar

Reciclar, reciclar
É preciso reciclar

CançAO para 

a Malta

s
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Leonor
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iDeias
Trabalhos dos alunos 
do Patronado de São Pedro
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As flores são sempre bonitas 

porque têm muitas cores. Gosto 

de ir ao parque para estar na 

relva e ao pé das árvores e 

respirar melhor. Não gosto do 

fumo!

Maria Leonor Sousa, 5 anos

Gosto das rosas porque 
cheiram bem. Fico 

preocupada quando os 
carros deitam fumo e as 

pessoas às vezes tossem.
Maria Leonor, 4 anos

Gosto mais das aves, dos 
pássaros, dos animais... O 

fumo das fábricas faz mal ao ar. É poluição.Clara Beatriz, 5 anos

Gosto das árvores e dos 

frutos. Respiramos melhor 

quando faz vento! Não gosto 

nada do lixo, nem do fumo!

Tomás Afonso, 3 anos

Gosto dos animais e flores. 
Os carros fazem muito 

barulho e fumo. Isso faz mal 
aos ouvidos e ao nariz!Lucas Escórcio, 3 anos

as nossas estrelas
Gosto das árvores e gosto muito 
de laranjas! O fumo dos carros faz mal.Maysa Assis, 5 anos

Gosto de brincar na natureza. Jogo à bola com o meu pai no parque. Os carros deitam muitos fumos e faz mal ao nariz.
Daniel Filipe, 3 anos

Gosto muito de borboletas, flores 

e relva. Na cidade há muitos 

carros, na serra o ar é melhor!

Beatriz Jardim, 5 anos

Gosto das folhas, assim 

respiramos bem. Já não gosto de 

ver lixo no chão.

 Tomás Lourenço, 4 anos

Sei que gostas 
muito da 

Natureza! O que 
te preocupa 

mais no ar que 
respiramos?

Trabalhos dos alunos 
do Patronado de São Pedro




