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Cuidados a ter nas praias

A Malta no Infantário 
de Santa Clara
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Esta semana fomos conhecer os 
meninos e as meninas do Infantário 
Semi-internato de Santa Clara, no 
Funchal. Encontrámos crianças muito 
talentosas e esclarecidas sobre as boas 
práticas para defender o Ambiente. 
Houve muita brincadeira, música e uma 
mostra espetacular de desenhos e outros 
trabalhos artísticos. E porque estamos no 
verão, vamos ficar a conhecer mais dicas 
e alertas sobre as praias. 
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Queriam que eu fizesse de 
modelo para uma estátua. 
O que acham? Será que 
ficava bem?

Não deixava ninguém cuspir para 

a água nem deitar lixo no chão e 

se fizessem isso tinham que pedir 

desculpa!

Se eu mandasse 
no mundo

Matilde Abreu, 

6 anos

FICHA TÉCNICA:

Capa:Infantário Semi-internato de Santa Clara

Artista: Salvador Vieira, 6 anos

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt
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Sabias que?Praias 
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- Bebe muita água para manteres 
a hidratação do teu corpo.

- Aplica protetor solar com fator de 
proteção elevado, cerca de 30 minutos 
antes da exposição solar e, renova a 
aplicação do creme de duas em duas 
horas e após o banho.

- Se não sabes nadar mantém-te em 
segurança. Não entres na água mais 
do que até à cintura. 

Nas praias e complexos balneares 
deves respeitar as regras de higiene e 
segurança: 

- Se estiveres doente não frequentes 
a piscina. 

- Não mergulhes nas zonas baixas da 
piscina. 

- Evita apanhar sol durante os períodos 
em que os raios ultravioleta são mais 
elevados (entre as 11:00 e as 16:00).  
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- Atenção ao utilizares boias ou flutuadores para 
não ires para longe da costa. Em caso de perigo 
chama o nadador-salvador. 

- Não corras à volta da piscina. Podes escorregar.

- Segue sempre as regras de segurança e as 
indicações do nadador-salvador.

- Se sentires frio sai imediatamente da água.

- Respeita o período de digestão. Espera pelo 
menos 3 horas até entrares na água.

BANDEIRAS DE AVISOS NAS PRAIAS em Portugal

Nas praias vigiadas, as bandeiras içadas pelos nadadores-
salvadores indicam o estado de segurança, perigos e 
proibições, de modo a prevenir os banhistas.

Bandeira verde – Boas condições para a prática de banhos 
e natação.

Bandeira vermelha – Proibida a prática de natação 
e banhos.

Bandeira amarela – Proibida a prática de natação. Condições 
aceitáveis para a prática de banhos.

Bandeira axadrezada – Praia temporariamente sem vigilância.

TOMA NOTA!



vamos 
pintar!6

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

A festA dA MAltA no InfAntArIo de sAntA ClArA
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A Malta não consegue parar um minuto! Com sol ou sem sol, vamos 

subindo e descendo as ruas da nossa cidade e vamos batendo à porta 

dos estabelecimentos de ensino que continuam em atividade neste 

período de férias de Verão. O Semi-Internato Santa Clara continua de 

portas abertas e recebeu-nos da melhor forma possível. Conhecemos 

miúdos fantásticos, estudiosos e muito atentos ao mundo que os 

rodeia. Crianças que se entusiasmaram com o tema apresentado 

pelo nosso amigo da Câmara do Funchal, o Sérgio Gomes, sobre os 

“comportamentos assertivos a ter nas praias e espaços balneares”. 

O Sérgio falou sobre o significado da cor das bandeiras, alertou-nos 

para os cuidados a ter com a pele e com a alimentação e falou ainda 

sobre os comportamentos corretos a ter nas praias. Depois da aula, os 

meninos e meninas subiram ao palco e apresentaram-nos duas músicas 

lindíssimas: “Vicky e o Pequeno Golfinho”, interpretada pelas crianças 

dos 2 e 3 anos de idade, da Sala dos Sininhos e ainda “Na praia sem 

poluição”. Esta última com letra da professora de Expressão Musical e 

Dramática, a Susana Vilar, e interpretação dos dois grupos finalistas. A 

dança estava muito bem ensaiada e as vozes também. Estiveram todos 

ao mais alto nível! Parabéns!A pequenada saiu do palco e adivinhem quem o ocupou logo de 

seguida??? O Agadoizó e o Estepilha! 
As nossas mascotes viraram autênticas estrelas neste espaço cheio de 

luz, de brilho, cor e rodeado de verdeiros fãs! 
As crianças encheram-se de alegria, partilharam sorrisos e beijinhos e os 

nossos amiguinhos não podiam ter tido mais miminhos! Correu tudo às 

mil maravilhas e para a semana, já sabes, damos mais uma voltinha pela 

ilha!

A festA dA MAltA no InfAntArIo de sAntA ClArA
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uMA CAnçAo pArA 
A MAltA…

No verão eu gosto de ir à praia

No verão eu gosto de ir ao mar

Na água suja não gosto de nadar

Nem ver lixo sempre a boiar.

É na praia que eu mais me divirto

Fico aflito se vejo detritos

Por favor, não façam isso

Cuidar da praia é o que eu mais preciso.

Eu gosto é do verão

Andar na praia sem lixo no chão

Salta e nadar no mar

Sem ver o lixo sempre a boiar

E ao fim do dia ao regressar

Meu lixo vou levar

Vou colocar no contentor que houver.

É na praia que eu gosto de brincar

Se eu vejo lixo, eu vou apanhar

No ecoponto eu vou colocar

E depois é só reciclar.

No cinzento o pauzinho do gelado

E no verde o vidrinho quebrado

No azul o papel rasgado

No amarelo o plástico usado. 

  Letra de Susana Vilar, professora 

de Expressão Musical e Dramática

Na praia sem poluição
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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Irmã Delina de Castro

Semi Internato 

de Santa Clara 

Esta Instituição teve início no ano 1898 com 
o nome de Colégio de Santa Clara, a pedido 
do sr. Dr. Romano Santa Clara Gomes à 
Província de Portugal das Franciscanas 
Missionárias de Maria, com a aprovação 
da Superiora Geral, Maria da Paixão e 
com as licenças devidas do Governo e da 
Igreja. Começou com a Formação Feminina, 
Ensino Elementar e Ensino Secundário, 
para meninas, dando preferência às mais 
pobres. Por ocasião da implantação da 
República, em 1910, as religiosas foram 
expulsas do Funchal, ficando assim 
interrompida toda a sua ação missionária 
na Madeira. A Creche reiniciou a 3 de maio 
de 1929 com um grupo de 60 crianças 
dos 2 aos 6 anos de idade, ao cuidado 
das Irmãs Franciscanas Missionárias de 
Maria. Em 1932 passou a ter também uma 
Escola Primária gratuita para crianças dos 
7 aos 12 anos. Em 1974 foi encerrada essa 
valência. 
A Instituição prevalecia e crescia graças à 
oração e o trabalho de todas as Irmãs, os 
benfeitores, as Instituições Assistenciais, os 
barcos que frequentemente passavam pela 
Madeira e por todo o povo que conheciam 
as Irmãs de Santa Clara, através dos 
jornais e das nossas Irmãs comissionistas. 
Em 1967 foram elaborados os Estatutos 
com a denominação de Semi-Internato de 
Santa Clara. 
Com a Autonomia da Madeira em 1976 e 
o desenvolvimento da Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais, foi realizado um 
acordo de cooperação, através do qual 
foi possível receber um subsídio mensal 
para apoiar a Instituição. No ano 1991 
foi reconhecida oficialmente, com registo 
definitivo, por Obra Social das Franciscanas 
Missionárias de Maria “Semi-Internato de 
Santa Clara”. É uma instituição particular 
de solidariedade social com personalidade 
jurídica. 
O Infantário Semi-Internato de Santa 
Clara – Creche e Jardim de Infância, fica 

situado na freguesia de São Pedro, na 
cidade do Funchal. Funciona no Convento 
de Santa Clara, um edifício pertencente 
aos Monumentos Nacionais. Está 
integrado na Obra Social das Franciscanas 
Missionárias de Maria e tem como 
objetivo geral educar a criança no amor 
para a liberdade responsável, criativa e 
participativa à luz dos valores humano-
cristãos, incentivando-a a ser: artífice 
do seu processo de desenvolvimento 
integral; agende de transformação de uma 
sociedade que queremos construída na 
verdade, na justiça, na solidariedade e na 
fraternidade; sujeito promotor de relações 
consigo próprio, com os outros e com Deus. 
O Infantário é frequentado atualmente por 
200 crianças com idades compreendidas 
entre os 5 meses e os 6 anos de idade. 

Sérgio Gomes

Técnico do Departamento de Educação 

e Qualidade de Vida

da Câmara Municipal do Funchal

 

A minha palestra foi sobre os
comportamentos assertivos nas praias e 
espaços balneares. Reparei que os próprios 
professores trabalharam o tema com estas 
crianças e elas já sabiam algumas regras e 
sabiam que comportamentos devemos ter 
nas praias. 
É muito importante saber o significado 
da cor de cada bandeira e que tipo de 
alimentação devemos levar para as praias. 
Devemos levar fruta, água, nada de 
sumos com gás. Devemos aplicar sempre 
o protetor solar, dependendo do tipo e cor 
da pele, bonés, óculos de sol. Também é 
muito importante sensibilizar os adultos 
para que não deixem as crianças sozinhas 
na água e devemos incutir a noção, desde 
tenra idade, de que se deve respeitar 
os nadadores-salvadores que estão de 
serviço e estão para ajudar o banhista e 
aconselhá-lo. 

teM 
A pAlAvrA! 



Eva, 4 anos, sala dos sonhos

Luís R
afael, sala dos B

âm
bis

13A MInhA

Arte

Luísa, 4 anos, sala dos Pandinhas 
N

úria, 5
 anos, sala dos S

onhos 

Manuel. 3 anos, sala dos Abelhinhas

Martim, 5 anos , sala dos Pandinhas



14 grAndes

IdeIAs
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Quando a bandeira está 
amarela devemos ter alguns 

cuidados. Temos que levar para 
a praia sandes e frutas.

Francisca Borges, 5 anos
Temos que ter cuidado quando 

mergulhamos porque podemos magoar-nos.João Pedro Sousa, 6 anos

Temos que deitar protetor 
solar para evitarmos 

queimaduras. A praia que 
mais gosto é a do Lido.

Diana Figueira de Sousa, 6 anos

As nossAs estrelAs

Quando está hasteada a 

bandeira vermelha nós não 

podemos nadar.

Salvador Vieira, 6 anos

Não devemos ir sozinhos para a 

água e devemos comer frutas e 

beber água. Quando a bandeira 

está verde, podemos nadar à 

vontade.

Núria Petra Vieira, 5 anos

Que 
comportamentos 
devemos ter nas 

praias?

dIA de festA!
 pArAbens!

Maria Inês Seabra
14/07/2016

Margarida Gonçalves
13/07/2013

Luís Rafael Rodrigues 
10/07/2012

Diego Rodrigues
14/07/2014

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




