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A Malta 
regressa 

as aulas!



Yupiiiiiiiiiii!!! As aulas já começaram e a 
Malta pegou nas mochilas e foi espreitar 
o primeiro dia de escola de muitos dos 
nossos amigos e amigas! Por entre 
gargalhadas e brincadeiras, a criançada 
sempre atenta às boas regras para 
preservar o Ambiente, entrou na escola 
com uma grande vontade de aprender 
cada vez mais! 
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Sou tão bom a Matemática! 
Querem ver? 
Um e sete = mosquito! 

Matias Gouveia, 6 anos

Lourenço Rodrigues, 5 anos

Se eu mandasse 
no mundo
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Leonor Brazão, 12 anos

As pessoas tinham que 

parar de deitar lixo no mar 

e tinha que haver mais 

contentores.

As pessoas tinham que limpar 

o que fosse necessário e 

teriam que cuidar dos animais. Se as pessoas deitassem lixo no 
chão ou no mar eu mandava-as 
recolher e deitar nos contentores 
certos. 



Se eu mandasse 
no mundo
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AGADOIZÓ

Marcelo Gaspar, 9 anos

Leonor Lopes, 9 anos
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Guilherme André, 9 anos

Mandava as pessoas deitar 

o lixo nos caixotes certos 

e não deivava poluirem os 

oceanos.

As pessoas não podiam 
fazer incêndios nem poluir 
as florestas.

Se eu mandasse no mundo 
mandava construir uma máquina 
que recolhesse todo o lixo que há 
nos oceanos e nos mares.

 

Rodrigo Quintal, 10 anos

Luana Catarina, 8 anos

Beatriz Nóbrega, 10 anos

Ninguém podia deitar lixo no mar nem no chão

Não deixava as pessoas 

poluir as águas e 

mandava-as deitar o 

lixo nos contentores 

certos.

Não deixava as pessoas gastar muita água. Quando lavassem os dentes ou tomassem duche tinham que fechar as torneiras para não desperdiçar água.



Sabias que?
Regresso às aulas
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Lembra-te que se fores 
de carro para a escola, 
tens de te sentar na 
cadeirinha ou, se já 
fores mais crescido, 
usa sempre um cinto de 
segurança!

Quando chegares ao 
teu destino, tens de 
sair sempre do lado do 
passeio!

Se tens alguma doença 
ou alergia, deves avisar 
a escola. Os teus pais 
tratam disso, mas não 
te esqueças de referir 
aos teus professores e 
restantes funcionários da 
escola. 

No caso de precisares de 
alguma coisa urgente, 
certifica-te que tens 
sempre à mão o número 
de telefone dos teus pais 
ou de outra pessoa de 
confiança.



5Atenção às mochilas! 
A mochila deve estar 
bem colocada nos 
ombros para proteger 
as costas. As alças 
da mochila devem ser 
reguladas para que esta 
fique colocada acima das 
tuas ancas!

Sempre que possível, opta por 
um consumo ambientalmente 
responsável, preferindo cadernos, 
agendas e pastas em materiais 
reciclados, lápis produzidos 
com madeiras certificadas de 
reflorestamentos e canetas 
produzidas com materiais 
biodegradáveis.

TOMA NOTA!

Anualmente, registam-se em todo o mundo acidentes 
causados por cordões fixos e deslizantes no vestuário 
para criança, com consequências graves e por vezes 
fatais.

Quando os teus pais fizerem as 
compras para a tua roupa, presta 
atenção à roupa que tem cordões. 
Para a tua proteção deves evitar os 
cordões que estão localizados na zona 
do capuz ou do pescoço, pois podem 
entrelaçar-se em equipamento de 
jogo e recreio (tais como escorregas), 
triciclos, portas e peças de mobiliário, 
entre outros, apresentando sérios 
riscos. 

Os cordões localizados na zona da 
cintura e das bainhas inferiores das 
peças de vestuário, podem ficar 
presos em equipamento de jogo e 

recreio e veículos em movimento, 
tais como portas de automóveis, 
autocarros, elevadores, bicicletas, 
podendo provocar ferimentos 
graves, por arrastamento ou 
atropelamento.



vamos 
pintar!
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TOMA NOTA!

No âmbito da Semana da Mobilidade do Funchal 2018, entraram em 
funcionamento dois novos corredores Kiss & Ride junto a duas escolas 
do concelho, nomeadamente na Escola Bartolomeu Perestrelo e no 
Colégio Salesianos do Funchal. Esta é mais uma medida que resulta do 
trabalho de proximidade realizado pela Câmara Municipal do Funchal 
junto das escolas do concelho, com vista à melhoria das condições de 
circulação em horas de ponta junto às mesmas, salvaguardando-se a 
segurança rodoviária dos alunos.



7DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

TOMA NOTA!

Segundo informações da Câmara Municipal do Funchal, o sistema Kiss 
& Ride é constituído, em termos práticos, por corredores de paragem 
de curta duração, especialmente úteis em áreas com um grande fluxo 
automóvel para tomada ou largada de passageiros, nomeadamente 
estações de transportes coletivos, aeroportos, estabelecimentos 
escolares, locais de trabalho, entre outros. O objetivo é facilitar a 
entrada e saída de passageiros que posteriormente continuam até o 
seu destino final, a pé ou noutro transporte coletivo.
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Aprender 

sempre!!
Estes foram os últimos meses mais empolgantes das nos-
sas vidas. Junho, Julho e Agosto repletos de diversão, 
atividades e aventuras. Houve tempo para relaxar, 
aprender e brincar. Houve tempo para criar novos laços 
e o Ambiente ajudar. Houve espaço para refletir, meditar 
e alguns sonhos realizar. Agora é tempo de arregaçar as 
mangas e estudar!
Setembro chegou em força! Com sol, com alguns chuvis-
cos à mistura, com dias mais quentes e menos quentes, 
mas uma coisa é certa, faça o tempo que fizer é na escola 
que nos vamos encontrar e o futuro preparar!
No arranque deste novo ano letivo, a Malta deseja-vos 
um ano fabuloso. Estudem bastante, apliquem-se, brin-
quem muito, mas não se esqueçam de lutar pelos vossos 
objetivos. É importante estudar, é importante perceber 
que a educação é fundamental nos dias que correm. É 
ainda mais importante perceber que nesta vida há tempo 
para tudo, só não há tempo para arrependimentos, por 
isso cada coisa no seu lugar!
E por falar em coisas…
Temos a certeza, meninos e meninas, que já têm imensas 
coisas novas, por esta altura, como por exemplo: cader-
nos, livros, mochilas, ténis, roupa, não é?
É tão bom voltar à escola e poder usufruir de tudo isso 
e melhor ainda é poder partilhar com os velhos e os novos 
amigos que vão encontrar e reencontrar na escola. Não 
se admirem se se cruzarem com o Agadoizó e o Estepil-
ha pelos corredores, eles vão andar por aí, também com 
as suas mochilas novas e com desafios diferentes para 
vocês no que diz respeito à defesa e proteção do meio 
ambiente! 
Este será, garantidamente, um ano atribulado, mas 
a Malta estará sempre do vosso lado. 
Bom ano letivo, amigos!
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Vamos  a 

escola!
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