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Desenhos e prémios 
na visita de estudo 

ao DIÁRIO
Páginas 3 a 6

Vamos cuidar da 
nossa Terra!

Nao ha 
PlaNeta B! 

s



CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

 Não te esqueças de incluir o 
Agadoizó e o Estepilha nas tuas 

criações. Envia para 
malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 5 de setembro de 2018.

 APOIO:

1 ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

Em tempo de férias, a Malta anda a ser 
muito solicitada para visitar diversos 
ATL’s. Têm sido festas impressionantes 
e, muitas vezes, faltam-nos as palavras 
para descrever todas as surpresas que 
temos apanhado! Felizmente, temos as 
fotografias e os trabalhos fantásticos 
dos nossos amigos e amigas que também 
estão empenhados em salvar o Planeta! 
Porque Terra é só uma! Não há Planeta B!  
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

 Com tantos amigos do 
Ambiente, tenho de passar 
para o Plano Y! 

As pessoas não podiam deitar 

lixo no chão, não podiam cortar 

árvores e tinham que regar as 

plantas.

Ema Camacho, 

10 anos

Se eu mandasse 
no mundo
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Dia De Festa!
 ParaBeNs!
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Visita De estuDo 
ao Diario 

A Malta recebeu uma visita de estudo muito especial! 

Desta vez, foram os nossos amiguinhos e amiguinhas filhos 

dos colaboradores da Secretaria Regional de Agricultura 

e Pescas que decidiram fazer uma surpresa quando se 

deslocaram às instalações da Empresa Diário de Notícias, 

na Rua Fernão de Ornelas!

Cheios de alegria e de curiosidade, perguntaram pelo 

Agadoizó e pelo Estepilha que estavam na praia, a 

apanhar sol. Mesmo assim, deixaram umas mensagens 

bem giras nos desenhos que fizeram para a Malta!



4 DeseNho Para 
a malta 

Ana Carolina

Ana Isabel

Inês

Ana Isabel
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Ana Carolina

João Tomás

Laura 

Madalena

Mariana
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Pedro

Madalena

Beatriz

Matilde
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Pedro

Madalena

Sabias que?
Não há Planeta B

A queima de combustíveis fósseis 
(petróleo e gás natural) para produção 
de energia, emite para a atmosfera 
gases responsáveis pelo aumento da 
temperatura que se verifica no Planeta.

O aumento da temperatura provoca alterações no 
Clima. Em algumas regiões as chuvas são muito 
intensas, provocando cheias e inundações e, noutras 
as vagas de calor provocam situações de seca 
extrema.

A seca extrema e as chuvas intensas 
afetam a produção agrícola e animal 
essencial para obtermos os nossos 
alimentos.

As altas temperaturas também 
contribuem para o aumento do número 
de incêndios que destroem as nossas 
florestas.

Muitos animais e plantas não estão a 
conseguir adaptar-se às alterações no 
seu habitat e, por isso correm o risco de 
extinção.

As calotes polares estão a derreter e 
o nível do mar está a aumentar o que 
poderá provocar o desaparecimento 
de muitas áreas costeiras e pequenas 
ilhas, obrigando as pessoas que aí 
vivem a migrar para outros locais.

Sem chuva não há infiltração de água 
no subsolo e, consequentemente 
diminui a água disponível para 
utilizarmos.



vamos 
pintar!
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DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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A Malta esteve no Centro Comunitário de São Gonçalo, no 

Caminho Velho da Igreja de São Gonçalo. Passamos uma tarde 

agradável e muito divertida junto daqueles meninos e meninas 

que por ali têm ocupado grande parte das suas férias, quer com 

atividades relacionadas com o desporto, com a cultura, com a 

música, com a dança ou até mesmo com ações de formação 

centradas em temas atuais como os primeiros socorros, saúde 

oral, poluição e muitos outros. De facto, a Malta também ali estava para sensibilizar as crianças 

para outro tema também muito importante: “Não há Planeta B”. 

Ou seja, não há outro planeta no sistema solar como o Planeta 

Terra, por isso é importante cuidar daquilo que é nosso. Hoje, 

todos nós podemos fazer um pequeno gesto que fará uma 

grande diferença no futuro. Não há margem para dúvidas! Na 

verdade, estas crianças tinham já noção do que podemos fazer 

no nosso dia a dia no que diz respeito a esta questão e, de forma 

entusiástica, lá deram os seus próprios conselhos: não deitar lixo 

no chão, separar o lixo e colocá-lo nos respetivos contentores, 

poupar água, não cortar árvores, entre tantos outros, mas nós 

não os esquecemos desta frase da autoria da Ana Clara: “Temos 

que cuidar do nosso planeta como se fosse o nosso diamante”.

 Está tudo dito! Um diamante é uma joia rara, preciosa e assim é 

o nosso planeta…único e valioso!Os meninos e meninas entregaram-nos desenhos e textos sobre 

este assunto e connosco quiseram fazer algumas brincadeiras 

que foram ainda mais animadas quando apareceram o Agadoizó 

e o Estepilha. As crianças apresentaram o “Jogo da Mímica”; 

andaram a brincar com os pneus que tinham pintado, dançaram, 

mostraram-nos todos os jogos que lá tinham e fizeram muita 

pose para a fotografia.A Sofia Pinto, a assistente social deste centro e a Joana Correia, 

a estagiária do Serviço Social, estiveram à conversa connosco 

e explicaram que atividades realizadas para estes meninos e 

meninas neste período de férias. Aproveitaram também para 

frisar que muitas destas atividades são novidades para algumas 

das crianças. É muito bom proporcionar alegria às crianças, diversão e 

conhecimento e é isso que a Malta tenta fazer sempre que vai ao 

vosso encontro!  

a Festa Da malta em sao GoNçalo
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a Festa Da malta em sao GoNçalo

a Nossa Festa 11

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



SOFIA MARTA SILVA PINTO

Assistente Social do Centro

Comunitário de São Gonçalo  

O centro comunitário já existe há alguns anos. 
Durante o verão nós temos as férias grandes 
que é um projeto dedicado às crianças. Neste 
momento, temos 22 crianças inscritas no 
centro. Durante o resto do ano, desenvolvemos 
atividades para os adultos e os idosos.
O nosso centro desenvolve diferentes 
atividades, tais como a culinária criativa 
e fazemos uma aposta muito grande na 
música, pois queremos que os meninos saibam 
interpretar uma pauta, fazer instrumentos 
musicais e que tenham conhecimento da 
história dos instrumentos ou da própria 
música que gostam de ouvir, como o rock, hip 
hop, música popular portuguesa e fado, entre 
outras.
 Na área do desporto também fazemos 
uma série de atividades, como por exemplo 
ténis de mesa, canoagem, Muay thai, peddy 
paper, natação. As visitas no âmbito cultural 
também são muito importantes e, nesta área, 
as crianças já foram à Quinta do Imperador, 
andaram de teleférico e de kart e já foram 
aos bombeiros, onde aprenderam a usar um 
extintor. 
Insistimos na necessidade de aprenderem 
técnicas úteis para o dia a dia e é neste âmbito 
que aparece a formação na área dos primeiros 
socorros, a sensibilização sobre os riscos 
naturais e tecnológicos, entre outras. 
Vamos encerrar este período de férias 
na primeira semana de setembro com a 
apresentação de duas danças que irão focar 

o seguinte tema: “Ser cidadão, valores e 
desafios”. Cada ano há um tema trabalhado. A 
título de exemplo, o tema do ano passado foi a 
“violência doméstica”. Estamos a tentar que as 
crianças percebam que é importante ser um 
cidadão ativo, ter competências profissionais 
e é importante saber viver em sociedade, 
respeitar os outros e ser, no fundo, um bom 
cidadão. 
Nós tentamos dar o nosso melhor e adoramos 
ver os meninos a crescer connosco e a 
considerar esta a sua “segunda casa”.

tem a PalaVra
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Trabalhos realizados 
pelas crianças do Centro 
Comunitário de São 
Gonçalo
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Sara

a miNha

arte

Letícia
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Bianca

Ema

Ana Clara




