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A MAltA AdorA

o NAtAl!

Vamos
educar o 

Mundo!



Crianças e adultos andam numa correria 
a preparar esta época mágica do Natal! O 
que a Malta gosta mesmo de ver é a alegria 
contagiante e a preocupação ambiental 
que existe por parte dos nossos amiguinhos 
e amiguinhas. E até o Estepilha anda 
entusiasmado com uma árvore de Natal feita 
de papel de jornal!

É uma árvore que 
dá para ver e… 
para ler!
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ESTEPILHA

TOMA 

NOTA!

AGADOIZÓ

Há magia pura no centro da cidade 
do Funchal! Tens de visitar a Aldeia 
Natal, uma iniciativa da Câmara 
Municipal do Funchal e da ACIF! 
Pede aos teus pais para te levarem 
até à Praça do Município, mesmo 
em frente à Câmara e diverte-te 
com este espaço maravilhoso, onde 
podes brincar e fazer diversas 
atividades relacionadas com esta 
época natalícia! 
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Henrique Luís,
5 anos

Mandava 
as pessoas deitar o lixo nos caixotes, no chão não!

Tomás Alexandre, 
7 anos

Dizia para 
retirar o lixo 

todo que está 
nas estradas, 

mandava 
poupar água 

e luz.

Tomé Paiva, 
6 anos

Eu cuidava da 

saúde das pessoas 

e dava remédios 

para tomarem. 

Mandava reciclar 

o lixo e regar as 

plantas.

Mandava pôr o lixo 
que está no mar e 

nas ruas nos caixotes 
do lixo e mandava 

aproveitar as coisas, 
nunca devemos 

deitar tudo no lixo. 
Devemos fazer tudo 

o que pudermos 
para ajudar o 

ambiente.
Lourenço Sousa, 

6 anos

Valentim Luís, 

6 anos

Ajudava 

a tornar o 

mundo num 

lugar mais 
limpo.

Não deixava ninguém atirar lixo para o chão, mandava limpar as folhas secas das árvores e regá-las sempre para ficarem mais verdes e bonitas.Matias Silva, 
7 anos

Tiago Freitas, 
4 anos

Mandava 
deitar o lixo 
no balde do 
lixo e deitar 

água nas 
flores. Gosto 

das flores 
vermelhas.

SE EU MANdASSE
NO MUNDO
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Mandava apanhar 
o lixo e deitar nos 

ecopontos: o amarelo 
é para o plástico, o 
azul é para o papel 
e o cartão , o verde 

é para o vidro, o 
vermelho é para as 

pilhas e o preto é 
para deitar tudo.Rodrigo Silva, 

6 anos

Rodrigo Nóbrega, 

6 anos

Mandava acender 

as luzes só quando 

fosse preciso e pôr o 

lixo nos contentores 

certos e mandava 

também usar outra 

vez os materiais. As 

caixas de sapatos 

podemos usar para 

guardar brinquedos.

Bernardo Afonso, 7 anos

Não deixava cortar as árvores nem as flores nem matar os animais.

Tiago Andrade, 

6 anos

Eu queria que 

as pessoas 

recolhessem o 

lixo que anda por 

aí espalhado e 

não queria que 

houvesse guerra.

SE EU MANdASSE
NO MUNDO
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7DEscobre as
diferençAS, SAO 5

TOMA 

NOTA!

E que tal apreciares a arte antiga e bonita saída das mãos das nossas 
avós? Até dia 5 de janeiro, podes visitar a terceira edição das “Mesas 
de Natal com Bordado Madeira”, uma exposição que está patente ao 
público no nosso Teatro Municipal Baltazar Dias.
Vais ficar a conhecer maravilhosos trabalhos alusivos à utilização do 
Bordado Madeira na época natalícia. Esta é uma iniciativa da empresa 
Bordal, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal. 



8 uma cançao
para a malta

Brilha, brilha, lá no céu!

Brilha, brilha, lá no céu

A estrelinha que nasceu.

Logo surge outra ao lado

Fica o céu iluminado.

Brilha, brilha, lá no céu,

A estrelinha que nasceu

Noite Feliz 
Noite feliz 

 
Noite feliz! Noite feliz!

Oh, Senhor, Deus do amor

Pobrezinho nasceu em Belém

Eis na Lapa Jesus nosso bem

Dorme em paz, oh, Jesus

Dorme em paz, oh, Jesus

Noite feliz! Noite feliz!

Oh, Jesus, Deus da luz

Quão afável é Teu coração

Que quiseste nascer nosso irmão

E a nós todos salvar

E a nós todos salvar

Noite feliz! Noite feliz!

Eis que no ar vem cantar

Aos pastores os Anjos do Céu

Anunciando a chegada de Deus

De Jesus Salvador

De Jesus Salvador

Brilha, brilha, la no ceu



9um poema
para a malta

Tudo principiava

pela cúmplice neblina

que vinha perfumada

de lenha e tangerinas

Só depois se rasgava

a primeira cortina

E dispersa e dourada

no palco das vitrinas

a festa começava
entre odor a resina

e gosto a noz-moscada

e vozes femininas

A cidade ficava
sob a luz vespertina

pelas montras cercada

de paisagens alpinas

David Mourão-Ferreira

PrelUdio de Natal
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educaçao ambientalSabias que?

A educação ambiental consiste 
na procura da mudança de 
atitudes e de comportamentos 
das pessoas face ao ambiente. 
É um processo que busca 
despertar a preocupação para 
o meio ambiente, estimulando 
o enfrentamento das questões 
ambientais e sociais.

Criar uma mentalidade sustentável e 
correta deve começar na infância para 
que as crianças consigam compreender 
este assunto importantíssimo que 
lhes será útil num futuro próximo. 
Deste modo, essas crianças vão se 
transformar em cidadãos conscientes 
de medidas e ações que garantam a 
sustentabilidade ambiental.

A educação ambiental elimina a ideia 
errada de que estamos sozinhos e 
transmite a certeza de que todas as 
ações realizadas pelo ser humano 
têm as suas consequências no meio 
ambientese transformar em cidadãos 
conscientes de medidas e ações 
que garantam a sustentabilidade 
ambiental.
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educaçao ambientalSabias que?

Muitas pessoas ainda não entendem que 
as graves alterações climáticas, as crises no 
fornecimento de água, as desflorestações 
afetam o Planeta. As consequências desses 
atos já são bem visíveis hoje em dia. A 
principal delas é o aquecimento global, que 
intensifica problemas como chuvas ácidas, 
redução da camada de ozono, efeito estufa, 
a cada dia que passa.

Temas como as alterações climáticas, 
consumo sustentável, resíduos, 
energia e água são alguns dos 
assuntos que se podem (ou devem) 
abordar na comunidade todos os dias. 
Tudo isto requer medidas e tarefas 
para motivar a comunidade a mudar 
os seus comportamentos em prol 
desse desenvolvimento.

Assim, deve-se estimular 
práticas amigas do ambiente de 
modo a haver mais hipóteses de 
aumentar a sustentabilidade. 
Exemplos: a boa separação do 
lixo, o plantio de mais árvores, o 
consumo sustentável de água, 
o uso de alimentos biológicos, 
entre outros.
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Como podemos ter um Natal

mais amigo do ambiente?

AS NoSSAS 
EStrElAS

Em vez das pessoas comprarem todos os anos 

novas decorações, devem usar as de anos 

anteriores. Não devem rasgar o papel de 

embrulho, mas sim conservá-lo e em vez de 

comprarem novos presentes, podem fazê-los.

Tiago Neves, 8 anos

O Natal é uma época especial em que se comemora o nascimento de Jesus e nós gostamos de dar presentes às pessoas que gostamos. Podemos usar os potes de vidro para decorar a casa. Basta colocar neles uma estrelinha ou uma fita e fica bonitoMargarida Silva, 8 anos

Para mim um natal amigo 

do ambiente é reciclar 

mais as garrafas. Podemos 

colocar flores dentro dessas 

garrafas e oferecer a 

alguém muito especial.

Matilde Pereira, 8 anos

É fazer coisas aproveitando 
elementos da natureza…usar as 

pedras e pô-las no presépio, usar os 

paus para criar paisagens lindas.
Tomás Silva, 9 anos

Nós temos de reciclar. Aqui na 

escola Ribeiro Domingos Dias, 

por exemplo, pegamos em folhas 

de jornal e fizemos as bolas para 
enfeitar o pinheiro. 

Lara Raquel, 9 anos

Como podemos ter um Natal

mais amigo do ambiente?



1515AS NoSSAS 
EStrElAS

Como podemos ter um Natal
mais amigo do ambiente?

É não destruir os pinheiros, fazer o 

presépio com trabalhos manuais e 

não poluir. 

Martim de Assis, 9 anos

O Natal é uma época muito 

importante para educar e pensar nos 

problemas ambientais. Nós podemos 

arranjar grupinhos e apanhar o lixo 

do chão para as ruas estarem limpas 

nesta época tão especial.

Rui Vicente, 11 anos

Se o pinheiro de Natal estiver estragado, as pessoas podem reparar melhor nas árvores ou plantas que têm no jardim e pôr a iluminação de natal lá. Assim não gastam dinheiro em árvores de Natal, nem têm que cortar as que existem na natureza.Andrea Vares, 8 anos

O papel para embrulhar os 
presentes podia ser feito de 

papel reciclado. Maria Côrte, 8 anos

É reciclar! Podemos usar 

os cd’s para fazer bolas 

de Natal. Só precisamos 

dos cd’s, cola, papéis de 

jornal e tinta!

Ana Nascimento, 9 anos




