
A IMPORTÂNCIA

DAS ABELHAS
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para a vida 
do Planeta

A FESTA DA MALTA NA 

FUNDAÇÃO MARILLAC



Dia De Festa!

 Parabens!

Laura Sofia
 Bianchi, 

15/01/2014
Ana Beatriz 
dos Santos
 17/01/2013 

A Malta volta sempre aos locais onde se 
sente bem e desta vez a nossa equipa 
regressou à Fundação Marillac, no Monte! 
Nesta Revista há trabalhos muito bonitos 
para ver e admirar! Também vais ficar a 
saber a importância que as nossas amigas 
abelhas têm no meio ambiente!

E eu a pensar 
que ia comer 
mel…
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se eU ManDasse

NO MUNDO

Lara Matilde, 
4 anos

Madalena Freitas,  
3 anos

Mandava as 
pessoas cuidar 

dos animais.

Não queria que as 
pessoas deixassem 

as torneiras abertas 

quando não estavam 
a precisar.

Não deixava 
as pessoas 

gastar água.

Mandava arrumar o 

lixo todo nos caixotes.

Mandava as pessoas 
dar brinquedos 

às crianças e não 
deixava sujar o chão.

Filipe Ornelas, 
5 anos

Tiago Costa, 
4 anos

Ana Beatriz, 
5 anos
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De acordo com o National 
Geographic, um estudo recente 
demonstrou que o aumento da 

temperatura média de 1,8ºC a 2,6ºC 
– o mesmo aumento que se espera vir a ter 
a nível mundial até 2099 – é fatal para as 
abelhas. Combater o aquecimento global 

ajuda a preservar as abelhas 
e os ecossistemas do planeta.

TOMA 

NOTA!

Cerca de 2% das abelhas 
selvagens do planeta são responsáveis
 pela polinização de 80% das culturas 

mundiais e sem elas não teríamos muitos 
alimentos e a humanidade teria grandes 

dificuldades em produzir comida para 
alimentar toda a população mundial.



vaMos

Pintar

DEscobre as
diferençAS

SAO 5
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A Malta estás de volta às escolas 
do concelho do Funchal. Temos a 
certeza que este será mais um ano 
cheio de aventuras, de diversão e 
de conhecimento. O nosso objetivo 
é conhecermos todos os amigos do 
Ambiente que existem e saber o que 
andam a fazer para ajudar o nosso 
planeta! É sempre bom acompanhar 
aqueles que todos os dias ajudam a 
fazer do mundo um lugar melhor.
Passamos pela Fundação Marillac 
e desta vez a pequenada andava a 
estudar as nossas amigas abelhas, 
cuja importância para o planeta é o 
tema principal da nossa Revista! A 
Malta ficou super orgulhosa por ver 
que todas as crianças estavam bem 
conscientes de que é preciso cuidar das 
abelhas para continuarmos a ter um 
planeta como o conhecemos. Muitos 
dos nossos amiguinhos e amiguinhas 
da Fundação Marillac e apesar da 
tenra idade, estavam mais do que 
informados e aprendemos muito com 

eles!  Nesta visita, conversamos ainda 
com a simpática diretora da Fundação, 
a Irmã Maria Zita Mendes que nos 
revelou de que forma foi vivido o Natal 
nesta Fundação e a festa parecia que 
foi mesmo maravilhosa! Por outro lado, 
falamos ainda com a Andreia Santos, 
a educadora de infância, que explicou 
à Malta um pouco sobre as atividades 
que têm sido desenvolvidas nestes 
últimos meses e a nossa entrevistada 
fez questão de revelar o entusiasmo 
das crianças aquando da elaboração 
dos desenhos e dos restantes trabalhos 
para a Malta. 
Falamos com muitos meninos e meninas 
que além de nos lembrarem porque 
razões as abelhas são tão importantes 
para a vida do planeta, também 
mostraram entusiasmo quando os 
nossos amigos Agadoizó e Estepilha 
apareceram no pátio... Foi uma 
alegria! Sorrisos, gargalhadas, muita 
brincadeira e alegria!
Foi tão bom voltar à Fundação Marillac!

s

s

Crianças da 

FundaçAo Marillac

tinham a liçAo bem estudada!i.
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A NOSSA 

FESTA
A NOSSA 

FESTA
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teM a 
Palavra! 

A nossa Fundação é essencialmen-
te católica/vicentina, portanto nós 
acolhemos qualquer pessoa que nos 
bata à porta. Estamos cá para to-
dos e também para aqueles que têm 
dificuldades económicas. Tentamos 
apoiar e ajudar neste sentido. Fa-
zemos cabazes, facultamos roupas, 
alimentos, outras vezes reduzimos 
a mensalidade, fazemos tudo o que 
estiver ao nosso alcance para ajudar 
aqueles que precisam. Neste ano le-
tivo recebemos 40 alunos e felizmen-
te já estamos a fazer algumas inscri-
ções para o próximo ano.
Neste momento, estamos a construir 
um novo site para que depois as pes-
soas possam ir ao Google e ficar a sa-
ber onde nós estamos, o que fazemos 
e assim ficam a conhecer também as 
nossas ofertas em termos pedagógi-
cos.
Este ano estamos a explorar os valo-
res. No Natal contruímos uma histó-
ria para as crianças ficarem a saber 
como era o Natal no passado, no pre-
sente e como poderá ser no futuro. A 
história era sobre uma avozinha que 

Irmã Maria Zita Mendes
Diretora Fundação Marillac
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não era habituada a receber presen-
tes e depois de algum tempo chegou 
à conclusão que também era bom re-
ceber uma prendinha. Tivemos cá um 
grupo de motards que ofereceu um 
brinquedo a cada criança e elas tive-
ram a oportunidade de ir para cima 
das motas e foi um momento muito 
bom e muito divertido. Para algumas 
crianças, esta foi uma experiência 
única. Depois disso, fomos cantar os 
Reis às casas dos vizinhos, passamos 
na padaria, no café da frente, na far-
mácia e repetimos este percurso no 
varrer dos armários. Esta proximida-
de com os vizinhos é muito boa!
No dia 9 de abril, vamos celebrar 
Santa Luísa e está prevista a euca-
ristia, onde as crianças ou farão uma 
dramatização sobre a história de 
Santa Luísa ou apresentarão algum 
trabalho em power point ou algum 
vídeo. Depois disso, haverá um almo-
ço.
Sobre Santa Luísa gostava de expli-
car que é a fundadora das filhas da 
caridade de São Vicente de Paulo. 
Quando era mais nova, queria ser 
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Palavra! 
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irmã, mas as pessoas achavam que a sua 
saúde era débil e, portanto, tinha que 
se casar e ter filhos. Casou e teve um fi-
lho e  depois ficou viúva, muito cedo. São 
Vicente acabou por ser confessor dela e 
como tinha imenso trabalho, numa altura 
em que havia muitas doenças, inclusiva-
mente a peste, e não tinha quem o aju-
dasse, São Vicente pediu ajuda a Santa 
Luísa. Começaram a aparecer algumas 
meninas que queriam ser também irmãs 
e como Santa Luísa era uma pessoa mui-
to culta, foi a formadora dessas meninas 
todas. Santa Luísa ensinava a tratar os 
doentes, ensinava  o que se devia ou não 

Sou educadora nesta Fundação há 4 
anos. É uma Fundação que se rege por 
um sistema educativo bastante particu-
lar, nomeadamente a alimentação bioló-
gica. As crianças têm na parte da manhã 
os bons dias na capela e assim culti-
vamos os valores da igreja. Esta é uma 
escola familiar, com um grupo de crian-
ças reduzido, o que faz com que a nossa 
proximidade com as famílias seja  maior. 
A nossa sala vai desde os três aos seis 
anos. É uma sala mista e nós temos que 

adaptar as nossas atividades aos níveis 
de desenvolvimento de cada criança, mas 
é gratificante porque trabalhamos muito 
na base do saber ser, do saber estar e do 
saber fazer e o facto de termos um gru-
po misto facilita porque os mais crescidos 
cuidam e ajudam os mais novos e os mais 
novos aprendem com os mais crescidos.
Trabalhamos por áreas de conteúdo, des-
de as temáticas que eles próprios trazem 
de casa ou dentro das temáticas que nós 
próprios abordamos mensalmente. Uma 
das últimas temáticas foi sobre as profis-
sões e aproveitamos para falar do apicul-
tor e da importância das abelhas para a 
vida do planeta. Por acaso temos um pai 
que também é apicultor e vem cá à esco-
la falar sobre a sua profissão e mostrar 
aos miúdos, por exemplo, o que é um favo 
de mel e as vestimentas de um apicultor. 
Quanto ao tema da Revista da Malta, as 
crianças mostraram-se extremamente 
recetivas, desde as pinturas que fizeram 
das abelhas, o trajeto, os favos de mel e a 
nível da expressão plástica, mostram-se 
muito motivadas!

fazer e o mesmo aconteceu em relação à 
educação. Ela defendia que as crianças 
deviam ser sempre tratadas com muito 
amor e carinho e é isso que hoje nós fa-
zemos cá. 
Por fim, espero que as crianças sejam fe-
lizes neste ano letivo e que tenham edu-
cadores que os ajudem a tornar-se ho-
mens e mulheres com cabeça, tronco e 
membros e que sejam pessoas honestas.

Andreia Ercília Fonseca Santos

Educadora de Infância 
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a 
Minha

arte

Beatriz

Diego

João

Madalena
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As abelhas e a sua importancia 

para a vida do Planeta!

Sabias que?

As abelhas são responsáveis por 80% 
de toda a polinização, que é quando a 

abelha transporta o pólen da 
parte masculina das flores para a 

parte feminina, e que mais tarde dá 
origem a uma flor ou um fruto! 
Portanto, da próxima vez que 

estiveres a comer uma fruta ou 
vegetal, agradece às abelhas!

Se veres um jardim cheio de abe-
lhas (o que é raro, hoje em dia) 

sorri, é bom sinal, a sua presença 
indica a saúde do ecossistema!

A colmeia disponibiliza produtos 
nutritivos com benefícios para a 

saúde como o mel, o pólen, a pro-
pólis, a geleia real e a apitoxina.

As abelhas são os únicos insetos 
a produzirem mel e até já estão 

habituadas a produzir em grandes 
quantidades para que os apicul-
tores fiquem com uma porção e o 
restante lhes sirva de alimento.

O mel é também o único alimen-
to que nunca se estraga por ter 

demasiado açúcar (até no túmulo 
de Tutankamon se encontrou mel 

comestível)!

Um estudo recente mostrou que 
um aumento da temperatura mé-
dia do Planeta de 1,8ºC a 2,6ºC é 

fatal para as abelhas. 
Combater o aquecimento global 
ajuda a preservar as abelhas e 

os ecossistemas do planeta!

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) tomou a resolução de 

celebrar o Dia Mundial das Abelhas 
no dia 20 de maio.

O aumento da temperatura média 
da Terra resulta em sérias conse-
quências, das quais destacam-se: 
derretimento das calotas polares; 

maior frequência de desastres 
naturais como furacões, enchentes 
e secas; alteração na produção de 

alimentos; desertificação;
inundação de cidades litorais e 

extinção de espécies.

v
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*Trabalhos feitos pelos alunos e alunas daFundação Marillac
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as nossas estrelas

Porque as abelhas buscar 

o pólen para fazer o mel. 

Diego Ornelas, 4 anos

As abelhas levam nas suas 
patinhas sementes e vão 
largando pelo caminho e 

depois crescem plantinhas. Isabel Corujeira, 3 anos

Porque elas 
trabalham em equipa.

Sofia Freitas, 4 anos

Porque é que as abelhas são importantes para a vida do planeta?

Porque elas são trabalhadoras, há a abelha rainha que manda nelas todas.Sara Leonor, 4 anos

Elas constroem 

favos de mel. 
Miriam dos Santos,  

3 anos
Porque 
dão mel. 

Lucas Alves, 

3 anos

As abelhas largam 

os pólens e as 

plantas nascem 

e assim vai haver 

comer para os 

outros animais. 
Simão Gouveia, 

3 anos

As abelhas são sinal  

de vida. 
Matias Tavares, 3 anos 




