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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 12 de setembro de 2018.

 APOIO:

1 ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

Com a escola quase a começar, a Malta 
anda numa correria a visitar os muitos 
espaços de tempos livres que fazem 
questão de ter a nossa visita. Esta 
semana, dedicamos a nossa Revista 
à Festa da Malta no ATL da Quinta 
Josefina, onde conhecemos crianças 
muito simpáticas e talentosas que 
ficaram a saber mais sobre o tema em 
destaque: Pegada Ecológica! 

2

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

E não pode ser mãozada 
ecológica? 

Toda a gente tinha que deitar o lixo 

no balde do lixo e ninguém podia 

poluir o meio ambiente.

As pessoas teriam que usar outros 

meios de transporte e evitar andar 

tanto de carro. Podiam andar de 

bicicleta, de trotinete ou a pé. 

Não deixava ninguém deitar lixo no 
chão nem nas praias, não deixava 
ninguém fazer incêndios porque 
queima as árvores e destrói a floresta 
e mandava poupar mais água.

Martim Santos, 6 anos

Sara Isabel, 10 anos

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa: Centro Comunitário da Quinta Josefina

Artista: Trabalho coletivo

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt

Leonor Freitas, 7 anos
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AGADOIZÓ
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Júlia,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Júlia Ferraz, 9 anos

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt



Sabias que?
Pegada Ecológica   
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Todos os dias ao escovar os dentes, 
ao tomar banho, ao lavar as mãos, ao 
cozinhar, ao lavar a louça e a roupa, ao 
descarregar o autoclismo, ao ligar as 
luzes e os eletrodomésticos, ao utilizar 
os elevadores e as escadas rolantes, 
ao utilizar o carro, o autocarro, a moto 
e até mesmo ao comer estás a deixar 
uma PEGADA ECOLÓGICA no Planeta. 
Já pensaste na quantidade de recursos 
que consomes, como água, energia e 
comida, e na quantidade de resíduos que 
produzes?  

Ao consumires muitos mais alimentos do que 
aqueles que necessitas estás a contribuir para a 
destruição de grandes áreas de floresta que serão 
transformadas em campos agrícolas e de criação 
de animais. Também aumenta a captura/ pesca de 
peixe e marisco contribuindo para a diminuição ou 
até mesmo desaparecimento destas espécies no 
oceano. 



5Ao comprares roupa, calçado, 
jogos, brinquedos que não sejam 
necessários estás a contribuir 
para o aumento do número 
de fábricas que irão produzir 
mais poluição. Todos estes 
novos produtos no futuro serão 
descartados para o lixo. 

Ao ligares os teus 
aparelhos elétricos a maior 
parte da eletricidade que 
utilizas é produzida através 
de combustíveis fósseis 
(petróleo e gás natural) 
que emitem grandes 
quantidades de gases para 
a atmosfera. 

Ao tomares duches longos, 
ao deixares a torneira aberta 
ao escovar os dentes estás a 
gastar a água existente nos 
aquíferos subterrâneos. Com 
a ausência de chuva a água 
nestes aquíferos tem vindo a 
diminuir. 

A Pegada Ecológica mede os ativos ecológicos que uma 
determinada população necessita para produzir os recursos 
naturais que consome. Rastreia o uso de seis categorias de áreas 
de superfície produtivas: terra cultivável, pastagens, áreas de 
pesca, área construída, área florestal e demanda de carbono 
na terra. Em 2011, Portugal detinha a 9ª Pegada Ecológica mais 
elevada entre 24 países do Mediterrâneo!

TOMA NOTA!

Ao utilizares o 
automóvel estás a 
aumentar a quantidade 
de dióxido de carbono 
e outros gases 
responsáveis pelo 
chamado Efeito de 
Estufa no Planeta. 



vamos 
pintar!6

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

A FestA dA MAltA Centro CoMunitArio QuintA JoseFinA!
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A Malta deu um saltinho até ao Centro Comunitário Quinta Josefina, 

em Santo António. Foi um prazer conhecer gente nova, mas melhor do 

que isso foi perceber que crianças e adultos também se preocupam 

com o ambiente. O que é certo é que todas as vezes que visitamos um 

estabelecimento, fazemos crescer o número de pessoas que pertencem 

à Malta Amiga do Planeta, o que nos deixa muito felizes!
Quem nos abriu as portas do centro foi a simpática Neuza Jesus, a 

psicóloga e coordenadora deste espaço. Uma senhora muito amável e 

muito atenta às necessidades não só das crianças que estão inscritas 

nas atividades das férias grandes, mas também da população em geral. 

Mal entramos no pátio, fomos recebidos por muitos sorrisos por parte 

dos meninos e meninas que estavam à nossa espera com desenhos e 

textos para nos entregar. Aceitamos de bom grado as prendas e mais à frente podem admirar a 

arte dos nossos amiguinhos da Quinta Josefina sobre o tema escolhido: 

Pegada Ecológica. No fundo, as crianças alertam para um tema bem 

atual e ficamos todos a perceber que as atividades humanas causam 

consequências e têm um forte impacto no meio ambiente. Assim, quanto 

mais danos uma atividade causar no meio ambiente, maior será a 

pegada ecológica. Mais uma vez relembramos que o mundo precisa 

de nós e nós precisamos dele! Por isso, há que zelar e cuidar do nosso 

planeta para que possamos ter mais saúde e mais vida!
A festa não podia ser feita sem a presença do Agadoizó e do Estepilha 

que também andaram no pátio a brincar com os meninos e meninas. 

Houve tempo para tirar fotografias, dar muitas gargalhadas e fazer 

muitas brincadeiras com as crianças da Quinta Josefina!
Até breve, Malta!  

A FestA dA MAltA Centro CoMunitArio QuintA JoseFinA!



8 A nossA FestA

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



9A nossA FestA



10



11teM 
A pAlAvrA! 

NEUZA JESUS
Coordenadora do Centro

Comunitário da Quinta Josefina  

O nosso centro comunitário acolhe não só a 
população do Conjunto Habitacional Quinta 
Josefina, mas também todas as pessoas que 
queiram frequentar este espaço e participar nas 
atividades. Temos atividades relacionadas com a 
educação, onde destaco o Projeto Alfabetização” 
e o Projeto Recriando Lares. Este último, destina-
se às famílias com algumas disfuncionalidades. 
A ideia é promover competências psicossociais, 
parentais e encaminhamento para o mercado de 
trabalho. 

No âmbito do nosso trabalho, também temos um 
projeto cultural chamado Danças de Roda, que 
é composto por 27 adultos/séniores. Além disso, 
temos aulas de informática, ginástica adaptada 
para séniores e nos três meses de verão há uma 
interrupção para as férias grandes e inclusivas. 

Temos um protocolo com a Direção Regional da 
Educação, onde nos são encaminhadas crianças 
com necessidades especiais. Recebemos crianças 
de toda a parte, quer do concelho do Funchal, 
quer fora dele. Neste verão recebemos 29 

crianças entre os 6 e os 13 anos. 
Trabalhamos a inclusão social, a empatia, a 
inteligência emocional, a aceitação do outro, 
a diferença do outro.  Se nós trabalharmos 
desde crianças e entendermos que somos todos 
diferentes, mas, ao mesmo tempo, todos iguais 
evitamos outras problemáticas tais como o 
bulling e não só. Nós somos o resultado da nossa 
educação e aqui trabalhamos a aceitação do outro 
com resultados francamente positivos. 

Temos uma programação semanal para ocupar 
os tempos livres das crianças que inclui aulas 
de expressão musical, artes plásticas, culinária, 
jogos tradicionais, idas à praia, caminhas, cinema 
e muito desporto. Há tempo para tudo e há que 
haver a componente pedagógica associada 
sempre à lúdica. Estas férias são extremamente 
importantes pela partilha e pelo convívio. Há 
muitas crianças que não têm outros convívios a 
não ser com a família. 
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Trabalhos realizados 
pelas crianças do Centro 
Comunitário da Quinta 
Josefina

grAndes ideiAs

A MinhA Arte
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Rafaela Jardim
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A MinhA Arte

Luana Beatriz

Trabalho coletivo 

13



14

Trabalho coletivo
Trabalho coletivo

Beatriz Jesus   



Para mim é também reciclar e 
deitar tudo nos lugares certos 
para podermos ajudar o meio 

ambiente, porque têm morrido 
muitos animais por causa disso, 

pelo descuido!Martim Câmara, 12 anos

Eu entendo que é preciso 
cuidar das plantas e das 

florestas. Não jogar lixo para o 
chão e não fazer fogueirasBia Freitas, 7 anos

Pegada ecológica é tratar bem o ambiente e ter cuidado para não fazer lixo e não prejudicar as plantas e a floresta!Gabriel Vieira, 7 anos

É não deitar lixo para o chão 
e reciclar, pois isso é muito 

importante. É preciso cuidar do 
ambiente para termos melhor 

qualidade de vida!João Crespo, 8 anos

As nossAs estrelAs

É muito importante cuidar do 

ambiente, para não morrerem 

tantos bichinhos!

Salvador Vieira, 6 anos

Para mim é não deitar lixo para 

o chão nem no mar... Não deixar 

as torneiras abertas para não 

desperdiçar água!

Rafaela Gouveia, 7 anos

O que entendes 
por Pegada 
Ecológica? 1515

Laura Sofia Chaves

04/09/2014
Luana Sousa

06/09/2011

diA de FestA! pArAbens!




