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A Malta no ATL 
do Imaculado 
Coração de Maria

As Arvores 
das nossas
ruas
Páginas 4 e 5

Satisfaz Plenamente para um grande espetáculo!
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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 8 de agosto de 2018.

APOIO:

1
2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

A Malta fez novos amigos! 
Desta vez, fomos até à freguesia 
do Imaculado Coração de Maria visitar 
um fantástico ATL do Centro Social e 
Paroquial, onde apreciamos 
os talentos das crianças, dançamos, 
rimos muito e ouvimos uma aula 
muito especial da nossa amiga 
Cátia sobre “As árvores 
das nossas ruas”, 
o tema desta semana! 

2

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Enfeitaram-me com ramos 
para fazer de árvore! 
Arghhhhhh!

Acabava com a poluição. Mandava 

limpar todas as ruas, as praias e o 

mar. Acabava com as guerras e com 

as bombas porque só fazem mal ao 

ambiente e aos seres vivos!

Não deixava as pessoas 
deitar lixo no chão. 
As pessoas teriam que 
andar mais de autocarro 
e poupar mais água.

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.

Maria Trindade Vieira, 

12 anos

Ariana Filipa, 
11 anos

Laura Matias, 7 anos

Se eu mandasse 
no mundo
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• Quando estás na 
praia, deves evitar a 
exposição solar entre 
as 11:00 e as 17:00.

AGADOIZÓ

3

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt

DICAS
DE VERÃO

• É recomendado 
que uses roupas leves, 
soltas e de cor clara, 
além de um chapéu 
quando estiverem 
ao ar livre!

• Deves beber água 
com mais frequência 
do que o habitual. 
Mesmo que não 
sintas sede, tens de 
beber água!

• Gostas de usar 
óculos escuros? 
Para além do estilo 
e de te ficarem bem, 
certifica-te que estás 
a usar um par de 
óculos que garante 
a proteção contra os 
raios ultravioleta.

• Coloca protetor 
solar de proteção 
elevada antes de 
sair de casa!

• Faz refeições leves e frias!



Sabias que?
As árvores das nossas ruas
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• As árvores são especiais 
e fundamentais nas 
ruas e avenidas, pois, 
além de embelezar 
elas contribuem para 
a redução da poluição 
sonora e do ar, fornecem 
sombra e refúgio e 
alimento para as aves.

• As espécies arbóreas apresen-
tam um nome científico e um 
comum. Enquanto o nome 
científico é utilizado no meio 
acadêmico e técnico, o nome co-
mum, de origem popular, é mais 
utilizado no quotidiano da 
população em geral. Uma 
mesma espécie pode apresentar 
vários nomes comuns.

• Na rua Dr Fernão de 
Ornelas encontras a 
árvore-do-fogo 
(Brachychiton acerifolium). 
Originária da Austrália, 
a sua floração ocorre 
de abril a setembro.



5• Na Avenida 
Zarco encontras a 
tipuana (Tipuana 
tipu). Originária da 
América do Sul, a 
sua floração ocorre 
de junho a agosto.

• Na rua João 
Tavira encontras 
a chama-da-
floresta (Spathodea 
campanulata). 
Originária da África 
Tropical, a sua 
floração ocorre de 
abril a outubro.

• Nas Avenidas 
Arriaga e Infante 
encontras o jacarandá 
(Jacaranda 
mimosifolia). 
Originário do 
Noroeste da 
Argentina, a sua 
floração ocorre de 
abril a maio.

• Na rua do 
Castanheiro encontras 
a sumaúma ou árvore-
do-algodão (Chorisia 
speciosa). Originária do 
Brasil e da Argentina, a 
sua floração ocorre de 
setembro a outubro.
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A Malta tem tido um Verão espetacular! 
Temos conhecido muitos amigos e feito um montão de atividades 

diferentes nas instituições por onde temos passado. Visitamos, nestes 

dias, o ATL do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria 

e, na realidade, ficamos admirados com o espetáculo que estes miúdos 

nos apresentaram. Um espetáculo diversificado, com música, dança, 

figurinos, uma narradora, a Ariana, e muito, mas mesmo muito brilho, cor 

e talento!
 A Malta fez a sua avaliação e deu a sua nota final: Satisfaz Plenamente!

É que não havia mesmo nada a apontar, nada falhou, tudo decorreu nos 

tempos e compassos corretos e até o Estepilha ficou rendido ao talento!

Estava tudo muito bem ensaiado e coordenado. Cada criança soube 

interpretar o seu papel na perfeição. Os meninos e as meninas que nos 

receberam estavam confiantes e com um sorriso rasgado, perfeitamente 

seguros do trabalho que nos estavam a apresentar. 
O espetáculo baseou-se na história de uma sementinha que precisava 

da água da chuva para crescer, assim como do brilho do sol para 

germinar para que as árvores pudessem crescer. E por falar em árvores, 

a nossa amiga Cátia, da Câmara Municipal do Funchal, também foi 

connosco para dar algumas explicações sobre o seguinte tema: “Árvores 

das nossas ruas”. Esta grande amiga da Malta, mostrou imagens de 

várias árvores que podemos encontrar pelas ruas do Funchal. Depois 

das explicações, os meninos fizeram um jogo. Recortaram imagens de 

árvores e tiveram que descobrir em que rua do Funchal as poderíamos 

encontrar. Todos participaram e, no final, a Cátia fez a devida correção. 

Garantimos que a brincar aprendemos muito sobre esta matéria e o 

Agadoizó e o Estepilha fizeram também questão de passar por ali e 

jogar este e outros jogos com as crianças. Foi muito divertido!

A Sílvia Martins, a coordenadora deste ATL e a sua equipa, foram 

extremamente simpáticas e atenciosas connosco. Só temos a agradecer!

Depois deste ATL sabem para onde vamos?
Vamos para qualquer lado, desde que se fale do Ambiente!!! 

Um espetacUlo sobre as arvores

i
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8 a Nossa Festa

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

Sílvia Patrícia Martins
Coordenadora do ATL 

Cátia Freitas

Técnica do Departamento de Educação 

e Qualidade de Vida

da Câmara Municipal do Funchal

Conhecer algumas das árvores existentes 
nas ruas da nossa cidade, de modo a 
serem valorizadas e, consequentemente 
preservadas foi o desafio lançado às 
crianças do Centro Social e Paroquial do 
Imaculado Coração de Maria. De uma 
forma divertida, as crianças refletiram 
sobre a importância das árvores nas 
ruas e aprenderam a identificá-las.
De um modo geral, a presença das 
árvores nos arruamentos da cidade 
é extremamente importante na: 
produção de oxigénio, na purificação 
do ar, na redução da poluição sonora, 
no ensombramento e na atração da 
avifauna.
A introdução de espécies como o 
Jacarandá (Jacaranda mimosifolia) e 
a Tipuana (Tipuana tipu) em parques, 
jardins e nas principais avenidas do 
centro do Funchal teve início na primeira 
metade do século XX, associada ao Plano 
Geral de Melhoramentos para o Funchal, 
de 1915, elaborado por Miguel Ventura 
Terra e, implementado posteriormente 
por outros arquitectos. A escolha 
destas espécies de árvores recaiu 
sobre a coloração da sua flor. O roxo 
do Jacarandá e o amarelo da Tipuana 
constituem uma alusão às cores da 
bandeira do Funchal: o roxo em alusão 
ao vinho; o amarelo em homenagem ao 
açúcar, o ouro do século XV.
Ambas as espécies são originárias da 
América do Sul e florescem entre os 
meses de abril e agosto. A partir de 
junho encontramos as principais ruas, 
em especial a Avenida Zarco e a Avenida 
Arriaga enfeitadas com as cores do 
Funchal.

Quero agradecer à Malta do Diário por nos ter 
feito este convite e dar a oportunidade às crianças 
de fazer uma atividade diferente. O nosso ATL- O 
Centro Social - já existe desde 1997. Começou como 
um projeto solidário, quer na área dos idosos, quer 
na área dos jovens. A partir daí, temos feito sempre 
um ATL em todas as interrupções letivas: na Páscoa, 
no Natal e no Verão. 
Atualmente, temos um grupo de 25 crianças. Temos 
ATL nos meses de julho, agosto e setembro até 
às aulas começarem e de ano para ano tentamos 
que as atividades sejam sempre diferentes e que 
tenhamos cada vez mais crianças. Nós planificamos 
no início do ano as atividades que vão contribuir 
para o bem-estar da criança e fazer com que estas 
também se desliguem um bocadinho do que é o 
ambiente escolar. 
Tentamos que tenham atividades lúdicas e 
pedagógicas, atividades na área da aprendizagem 
e do apoio escolar, temos idas à piscina, ao 
aquaparque, zumba, ioga kids, atelier de bijutaria, 
trabalhos manuais e visitas de estudo. Temos 
parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com 
a empresa dos Horários do Funchal.
Para além das atividades que já referi, temos ainda 
a culinária, pintura, insufláveis e outras atividades 
para as crianças estarem ocupadas todo o dia. 
Temos um lema: “Não há tecnologia”, pois há que 
saber estar e saber brincar. Damos preferência ao 
convívio e fomentamos a importância de saber estar 
com as outras crianças sem telemóveis e tablets. 
Neste ATL fazemos também o jogo do partilhar, 
onde cada criança traz um brinquedo e partilha com 
os seus amigos. Temos um momento semanal de 
partilha e convívio também com os mais idosos. Há 
que saber ser, estar e falar com outras pessoas.
É importante que as crianças tenham o seu 
momento de brincadeira. Elas não precisam de um 
currículo, precisam do seu tempo de lazer, de brincar 
e crescer como crianças, não como adultos!
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teXtos

 para a malta

Na minha rua vejo árvores 

que me encantam. 

Elas dão bananas, maçãs 

e pêras e é de lá que eu 

consigo me alimentar. 

Elas protegem-me do sol 

e eu fico cheio de energia 

para brincar e aprender! 

Diogo, 6 anos

Eu gosto muito de árvores

Elas ajudam-nos a respirar

Conseguir viver

E poder amar.

Elas dão frutos de todas as formas

Adoro passar pelas nossas ruas,

São belas de encantar

Não há nada melhor que andar,

Comer fruta e descansar!

Gosto de ir à varanda

E poder olhar o encanto de todas 

as cores
Que fazem os meus olhos brilhar!

Margarida, 12 anos 

Na minha rua vejo árvores 

que me encantam!

Elas dão frutos como maçãs, 

pêras e laranjas muito 

deliciosas!

Protegem-me do sol e 

dão-me energia para 

brincar o resto do dia,

assim como o oxigénio!

O vento a soprar por entre as 

suas folhas, onde as pessoas 

se protegem e cantam até o 

sol dar lugar à lua…

Margarida Serrão, 10 anos
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Diogo

Maria

Guilherme

Clara

a miNha

arte

Leonor
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Isabel

Josefina

Ariana

 Francisco Duarte



As árvores dão-nos oxigénio. A magnólia 
existe na Quinta Magnólia.

Margarida Serrão, 10 anos

Podemos localizar diferentes árvores 
em diferentes ruas do Funchal. 

O jacarandá está na Avenida Arriaga. Isabel Aveiro, 12 anos

As árvores são 

importantes 

para a nossa vida. 

Conheço 

a tipuana que está 

na Avenida Zarco.

Margarida Marques, 12 anos

as Nossas estrelas

Conheço a Chama 

da Floresta que é muito, 

mas muito bonita!

Lara Arraiol, 11 anos

Conheço o til e a árvore 

do fogo que tem 

umas folhas vermelhas.

Deise Fernandes, 9 anos

Quais são 
as árvores 

das nossas ruas 
que conheces?

1515

Dia De Festa!
 parabeNs!

Mariana Filipa 
Martins de Aguiar, 

9 de agosto de 2012

Ariana Filipa Teixeira, 
2 de agosto de 2006

Thais Faria Martins, 
10 de agosto de 2016

João Lourenço 
Carreira Nunes, 

8 de agosto de 2011

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

Ao pé do 
mercado há 

a chama da floresta.
Adelino Jesus, 11 anos




