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A Malta no ATL de Sao MartinhoTema da semana: Plásticos S

Um desfile de moda 
muito divertido
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CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

 Não te esqueças de incluir o Aga-
doizó e o Estepilha nas tuas criações. 

Envia para malta@dnoticias.pt. 
Até ao dia 1 de agosto de 2018.

APOIO:

1
2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

Preparem-se para ver trabalhos 
fantásticos dos muitos amigos que a 
Malta fez esta semana no ATL de São 
Martinho! Para além dos desenhos sobre 
o tema Plásticos, temos muitas outras 
surpresas para mostrar! Apesar do 
Estepilha ter tentado arranjar seguidores 
para a Liga do Mal, as crianças foram 
muito responsáveis e mostraram que 
estão empenhadas em defender o nosso 
Ambiente! Parabéns a todos aqueles 
que organizaram um ATL tão educativo e 
divertido! 
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

 Os plásticos são meus 
amigos! Pertencem à Liga 
do Mal!

As pessoas tinham que reciclar, 

não deitar lixo para o chão e 

seriam ensinadas a deitar tudo nos 

contentores certos..

Mandava toda a gente 
reciclar o plástico, não 
podiam jogar lixo para o mar, 
nem fazer fogueiras.!

Não deixava as pessoas deitar 
lixo para os lagos nem para o mar 
porque os animais comem esse 
lixo e nós, que nos alimentamos 
de animais, acabamos por comer 
esse lixo também.

Ana Beatriz, 9 anos

João Tomás, 12 anos

Martim Pinto, 9 anos

Se eu mandasse 
no mundo
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Capa: ATL da Junta de Freguesia de São 
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Publicidade:comercial@dnoticias.pt
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3

VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Matilde,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Matilde Sousa

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt



Sabias que?Plásticos  
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De acordo com um estudo da SAR – Seas at Risk – todos os anos, 
nos 28 Estados-Membros da União Europeia, são consumidos 
46 mil milhões de garrafas de plástico, 16 mil milhões de copos 
de plástico, 36,4 mil milhões de palhinhas e 2,5 mil milhões de 
embalagens de take-away! 

•O plástico é o material mais 
difícil de reciclar, ao contrário 
do vidro e do alumínio e é 
responsável por grande parte 
das emissões de dióxido de 
carbono para a atmosfera 
uma vez que é feito de 
petróleo, acumula toxinas e 
demora centenas de anos a 
decompor-se, mas mesmo 
assim, continua na natureza 
como microplástico.

•Através dos peixes, os 
(micro)plásticos chegam 
à cadeia alimentar 
humana.

TOMA NOTA!



5•Todos os anos mais de 
8 milhões de toneladas 
de plástico acabam nos 
oceanos

•Milhares de animais 
marinhos morrem todos 
os anos, por engolir 
sacos de plástico que são 
confundidos com águas-
vivas.

•Os plásticos atirados ao mar, 
não só poluem o mar como 
também colocam em risco 
a sobrevivência de muitas 
espécies marinhas.

Segundo a Organização das Nações Unidas, oito milhões 
de toneladas de plástico acabam nos oceanos em cada ano, 
prejudicando a vida selvagem, mas igualmente a pesca ou o 
turismo. A poluição por plásticos custa a vida a um milhão de aves 
marinhas e a 100 mil mamíferos, também em cada ano. E é também 
em cada ano que o plástico causa oito mil milhões de dólares (6,8 
mil milhões de euros) de danos nos ecossistemas marinhos.

TOMA NOTA!

•Se comprares 
produtos locais, estás a 
contribuir para diminuir 
o uso de plásticos



vamos 
pintar!6

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

Um desfile 5 estrelas!
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Foi no dia Internacional da Amizade que fizemos uma visitinha ao ATL 

de São Martinho e melhor dia não poderíamos ter escolhido para lá ir 

porque realmente, ali, encontramos os melhores amigos que a Malta 

poderia ter. Miúdos bem-dispostos, ativos, com ideias extraordinárias e 

mais do que isso: preocupados com o meio ambiente! 
Coube ao Filipe Pereira, o técnico da Câmara Municipal do Funchal, 

explicar aos meninos a importância de pôr em prática a regra dos 3 R’s: 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar, mas o nosso amigo Filipe não ficou por aqui! 

Também sensibilizou as crianças para o facto de ser necessário fazer a 

devida separação do lixo, sem esquecer que o plástico é para deitar no 

contentor amarelo! Se isso não for feito, o plástico pode ir parar ao mar e 

pôr em risco a vida dos animais marinhos.
Há já uma “ilha de plástico” no Oceano Pacífico, que é tudo menos uma 

ilha. É uma área muito dispersa em que milhões de milhões de pedaços 

de plástico tendem a permanecer, por isso é fundamental cuidarmos 

cada vez mais do nosso planeta e nunca esquecer que as atitudes de 

hoje farão diferença amanhã!Durante estas explicações muito sérias e muito esclarecedoras, as 

crianças prestaram a máxima atenção e depois, apresentaram-nos um 

grandioso desfile, com roupas lindíssimas feitas de plástico. Não faltou 

criatividade para utilizar este material! Os meninos e as meninas fizeram 

roupa de praia, saias, aventais, laços, gravatas, malas...Estava tudo 

TOP! Ficamos estupefactos com a criatividade dos nossos amigos, mas 

ficamos ainda mais contentes por terem dado um novo uso ao plástico, 

pois há muito que se pode fazer!Foi tal o entusiamo das crianças a desfilar que...o Agadoizó e o Estepilha 

não resistiram e também se juntaram a esta iniciativa. A pequenada 

ficou eufórica com a presença destes dois e, já se sabe, brincaram tanto, 

riram tanto e até dançaram. O senhor presidente da Junta de Freguesia 

de São Martinho, Duarte Caldeira, também passou pelo ATL neste dia 

para cumprimentar a Malta. Aliás, é graças à Junta de Freguesia que 

estes meninos e meninas podem ter um verão mais divertido e repleto 

de atividades.A Malta não poderia estar mais feliz e promete continuar a visitar as 

crianças que querem ajudar o nosso Planeta! 

Um desfile 5 estrelas!



8 a NOssa festa

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



9a NOssa festa



10 tem 
a palavra! 

Duarte Caldeira, presidente 

da Junta de Freguesia 

de São Martinho

Com este ATL, pretendemos enriquecer os 
conhecimentos das crianças com questões 
relacionadas com o ambiente e com todas 
as áreas de cidadania. Pretendemos que 
aprofundem os seus conhecimentos e que 
realmente fiquem cimentados para a sua vida 
futura. O ATL começou no início do mês de julho 
e termina no final de agosto. Este ano contamos 
com a participação de 55 crianças, em cada 
mês. Havia uma necessidade clara de existir um 
centro de férias e então criámos este ATL. Vamos 
já no terceiro ano consecutivo. É um ATL com 
fins sociais, o que os encarregados de educação 
pagam é um valor que não cobre a totalidade da 
despesa, portanto há uma comparticipação da 
Junta nestas atividades, mas também é o nosso 
papel social!  Enquanto Junta de Freguesia 
e entidade pública, é nosso dever apoiar as 
famílias que têm menos recursos e que assim 
conseguem ocupar os seus filhos enquanto estão 
a trabalhar.
É fundamental sensibilizarmos as crianças para 
estas questões ambientais porque o ambiente 
é o nosso futuro e não podemos estar a gastar 
o nosso planeta, estamos a gastar mais do que 
ele tem capacidade regenerativa e temos que 
ter consciência disso, principalmente na parte do 
reduzir que é muito importante e depois vem o 
reutilizar e reciclar. São gestos simples, mas que 
fazem toda a diferença. Só assim teremos um 
planeta mais saudável.
Espero que nestas férias os miúdos se divirtam, 
brinquem bastante e aproveitem. O nosso ATL 
está recheado de atividades muito interessantes! 
Queremos que os miúdos usufruam, que se 
divirtam e que sejam crianças!

Lisandra Spínola

Coordenadora do ATL

de São Martinho  

 

Temos imensas atividades no nosso 
espaço e fora dele. Fazemos passeios, 
atividades lúdicas, jogos e atividades a nível 
comportamental. Esta semana, por exemplo 
fomos até ao Museu da Baleia e à praia de 
Machico. Tivemos também culinária, onde 
ensinamos os miúdos a fazer um gelado com 
a ajuda das monitoras. Já fomos visitar os 
bombeiros e já temos agendadas outras visitas 
ao Parque Ecológico, às piscinas do Porto 
Moniz, ao Museu do Atlântico, ao Aquário e 
uma ida ao Aquaparque que é o passeio final. 
Temos outras atividades mais pequenas e 
muito didáticas. Vamos, por exemplo, fazer 
uma visita de estudo ao Hospital Veterinário da 
Madeira. Relativamente a esta atividade para 
a Malta do Diário, as crianças envolveram-se 
bastante! Nós confecionamos os fatos, mas o 
sentido decorativo e as ideias foram todas das 
crianças. Para finalizar, nesta altura de férias, 
deixo a seguinte mensagem para as crianças: 
Divirtam-se, estejam ocupadas. O nosso ATL é 
feito para vocês e por vocês!



11tem 
a palavra! 

Filipe Pereira

Técnico do Departamento de Educação 

e Qualidade de Vida

da Câmara Municipal do Funchal

 

O plástico foi desenvolvido no fim do sec. 
XIX com o propósito de salvar vidas animais, 
substituindo produtos feitos a partir do marfim 
dos elefantes. Naquela época, o substituto 
foi um plástico feito com celulose. No entanto, 
esse material foi posteriormente desenvolvido 
a partir do petróleo, para baixar os custos 
e garantir mais qualidade e durabilidade. 
Desde então, impulsionado pela indústria 
de embalagens, o uso do plástico cresceu de 
forma exponencial. Mas penso que o problema 
não se restringe à existência do plástico, mas 
sim como o usamos\descartamos, até porque 
está enraizado na indústria, no comércio, 
nos transportes até na medicina, e estamos 
dependentes destes. Então no meu entender, 
pior que a existência do plástico é o nosso 
comportamento inadequado relativamente ao 
uso deste material que, segundo alguns dos 
dados recolhidos:

> Estima-se que, todos os anos, cerca de 8 a 13 
milhões de toneladas de plástico chegam aos 
oceanos;

> Mais de 40% de todo o plástico produzido 
durante 150 anos foi usado uma única vez 
antes de ser descartado;

> De todo o plástico produzido, apenas 9% foi 
reciclado;
Entre os materiais mais encontrados nos 
oceanos são, palhinhas, sacos de plástico, 
redes de pesca, filtros de cigarro e tampinhas;

São produzidas um milhão de garrafas 
plásticas por minuto.

Atualmente com o conhecimento difundido 
sobre o impacto do plástico, é possível 
perceber que a origem do problema já não 
está só em quem os produz! O consumidor, 
que compra embalagens e itens de plástico 
de maneira indiscriminada e irresponsável, 
que não se importa com a pegada 
ecológica das empresas que adquirem os 
produtos, faz de todos nós, cúmplices deste 
crime ambiental contra o nosso Planeta 
e os responsáveis para reverter esta 
problemática que nos afeta a todos.
Igualmente preocupante e menos visível, 
são os microplásticos. São pedaços de 
plásticos muito pequenos que, com a ação 
do sol, movimentos das ondas e também 
a ação de microrganismos, e outros seres 
vivos, são fragmentados dificultando a 
recolha do material e é também, desse 
modo, que entram na cadeia alimentar.
Então para ultrapassar este desafio 
mundial pelo bem de todos nós, além de 
repensar os materiais com que são feitos os 
plásticos, substituindo por menos poluentes, 
é crucial consciencializar para REDUZIR 
o uso e dependência deste material, 
REUTILIZAR e potencializar a RECICLAGEM.
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QUadras 

para a malta

Para o Planta evoluir

Vamos ter que agir

Sujar as mãos e não poluir

Para o mundo assim sorrir

Laura Isabel Pimenta

A floresta é tão bonitaNão a podemos destruirTemos de plantar mais árvores
E aprender a construirConstança dos Santos Fernandes

O Planeta conta contigo 

para o proteger
Vamos começar a reduzir, 

reutilizar e reciclar

Para o podermos salvar.

Toca a trabalhar!!!

Maria Leonor Faria 

Gomes

Se deitares lixo no chão

Vai ser uma grande 

poluição

Aprende a preservar

Para o Planeta poderes 

ajudar

Ana Beatriz Sousa 

Pestana
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A floresta temos de 

cuidar
Não a podemos poluir

Vamos brincar e saltar

E também construir

Martim Afonso Pinto

O ambiente não se pode estragar
E as florestas não se pode incendiar.Por isso temos de aprenderE da nossa casa cuidar.Madalena Brito

A poluição está a 

aumentar

Mas temos tempo para a 

parar

E o mundo salvar

E com a poluição acabar

Gonçalo João Rodrigues
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Rodrigo

Laura Isabel

Francisco

Ana Sofia

a miNha

arte

Alice

Júlia



Os plásticos são feitos com 
petróleo, levam muitos anos a 
se decompor! As garrafas de 
plástico servem para outras 
coisas e devemos deitar os 
plásticos nos contentores amarelos..Laura Isabel, 11 anos

Nós não podemos deitar 
plástico ara o mar porque 

estamos a poluir. Podemos 
usar o plástico para criar 

coisas bonitas e fazer bonitas decorações!Alice Pestana, 7 anos

Podemos pintar as garrafas de plástico e 

fazer coisas giras e para fazermos plásticos 

temos que retirar mais coisas ainda do 

nosso planeta.

Lourenço Pinto, 7 anos

as NOssas estrelas

Devemos deitar o plástico 

no ecoponto certo que é no 

contentor amarelo. Devemos usá-

lo para outos fins.

Ana Sofia, 7 anos

Podemos dar aos plásticos 

uma nova função: reutilizar. 

Uma garrafa de plástico pode 

se tornar num jarro para pôr 

flores. Não se deve deitar lixo 

no mar nem na terra, assim não 

prejudicamos os animais nem o 

ambiente em geral. 

Maria Leonor, 13 anos

O que sabes 
sobre os 

plásticos?
1515

dia de festa!
 parabeNs!

Martim Pinto 
27/07/2005

Matilde Nunes
25/07/2010

João Tiago dos Santos 
28/07/2013

Joaquim Kaszceszen 
Leça. 

31/07/2015

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




