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ESTA REVISTA FAZ PARTE INTEGRANTE DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E NÃO PODE SER VENDIDA SEPARADAMENTE.

Vamos cuidar
dos nossos 
animais!

A FESTA DA MALTA 

NA ESCOLA SALESIANA



Dia De Festa!

 Parabens!

David Roseira, 
 27/01/2016 

Ao longo do tempo, temos abordado os 
mais variados temas sobre as boas práticas 
ambientais. Crianças de todas as escolas 
do Funchal têm recebido a equipa da Malta 
com muitos sorrisos, alegria e com um 
grande sentido de responsabilidade sobre 
os assuntos escolhidos. Desta vez não foi 
diferente e, na Escola Salesiana das Artes 
e Ofícios conhecemos muitas crianças que 
sabiam tudo sobre o tema desta semana: 
o bem-estar dos nossos animais de 
estimação!

Ainda me deram 
uma trela dourada e 
eu a pensar que era 
um colar de ouro… 
Arghhhhhh
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se eU ManDasse

NO MUNDO

Martim Ferreira, 
8 anos

Frederico Pereira,  
8 anos

Mandava as 
pessoas deitar 

o lixo no caixote 

do lixo e reciclar.

Eu gostava que
as pessoas 

ajudassem mais os 
cães e lhes dessem 

mais comida.

Eu mandava 
as pessoas 

tratar melhor 
dos animais.

Não deixava que as 
pessoas poluíssem 

o ambiente, nem 
abandonar os 

animais!
Não deixava cortar 

as árvores, mandava 
dar de comer aos 

sem-abrigo e fazia 
com que as pessoas 

cuidassem mais dos 
animais.

Henrique Pita, 
8 anos

Santiago Andrade,  
8 anos

Tomás Emanuel, 
8 anos
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Rodrigo Nunes, 
8 anos

António Maria,  
9 anos

Mandava as 
pessoas dar 

comida e água 
aos cães.

Queria que as 
pessoas não 

deitassem lixo para o 

chão e fossem mais 
alegres e felizes. 
Também gostava 

que tratassem 
melhor os animais e 

lhes dessem carinho 
e amor.

Não deixava 
as pessoas 

maltratar os animais, 
nem deitar lixo 

no mar.

Mandava poupar 
água.

Não deixava as pessoas 

fazer tanta poluição porque 

depois a atmosfera já não 

é respirável e há menos 

oxigénio e mais dióxido  
de carbono.

Maria Carolina, 
8 anos

Salvador Freitas, 
8 anos

Beatriz Guia, 
9 anos



vaMos Pintar

DEscobre as
diferençAS

SAO 5
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8
BEM-ESTAR ANIMAL

Deveres e responsabilidades dos donos

Sabias que?

Providenciar uma 
alimentação cuidada.

Promover 
abrigo.

Assegurar as 
necessidades 
veterinárias.
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Escovar 
o pelo.

Dar banho.

Passeio com trela.

Limpar 
os dejetos.

Brincar.

Ensinar a obedecer.

Não abandonar!
Colocação do microchip.

Administração da vacina antirrábica.
Registo e licenciamento 
na Junta de Freguesia.



Todos os meses, 
a Câmara Municipal 

do Funchal realiza uma 
campanha de adoção 

para os animais alojados 
no canil/gatil 

municipal.
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TOMA 

NOTA!

Durante o ano de 2018 foram 
efetuadas, em colaboração com as 

juntas de freguesia do 
concelho, duas campanhas 

gratuitas de vacinação antirrábica 
e de identificação eletrónica para 

canídeos com mais de 3 meses. 
Nestas ações procedeu-se à 

vacinação antirrábica de 903 
canídeos, sendo que destes 602 
foram igualmente identificados 

eletronicamente.

Durante o ano de 2017/18, através 
de protocolo com a AMRAM decorreu 

uma campanha de esterilização  
de animais errantes, tendo-se  

procedido à esterilização de 894 
animais errantes do concelho  

do Funchal (cães e gatos).

*Informação disponibilizada pelo Departamento  
de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal
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A Malta está super feliz por ver tanto 
interesse por parte das crianças 
no que diz respeito ao ambiente, 
ao bem-estar da população, mas 
também ao bem-estar dos animais. É 
sempre bom ver meninos e meninas 
tão esclarecidos em relação a 
estas questões e a Malta fica muito 
satisfeita ao perceber que as gerações 
mais novas estão mesmo empenhadas 
em dar o seu contributo para tornar 
o mundo num lugar melhor! Isto é 
super importante para ajudar a mudar 
mentalidades e criar novas formas de 
estar no Planeta Terra!
As crianças da Escola Salesiana 
das Artes e Ofícios mostraram-se 
extremamente recetivas ao tema 
desta semana que aborda o bem-
estar dos nossos animais. Para 
além de terem um grande sentido 
de responsabilidade, os nossos 
novos amiguinhos e amiguinhas 
mostraram que todos juntos 
podemos proporcionar dias melhores 
e mais felizes aos nossos animais 
de companhia ou àqueles que 
encontramos na rua. 

Umas horas bem 

passadas na Escola 

Salesiana!

Nesta visita, conhecemos a Rubina 
Abreu e a Mariana Melim, duas 
simpáticas veterinárias da Câmara 
Municipal do Funchal que explicaram 
aos mais pequenos os deveres e as 
responsabilidades que temos perante os 
animais.
Durante a aula das duas veterinárias, 
todas as crianças perceberam logo que 
devemos ajudar os animais que vemos 
abandonados nas ruas. Para isso, 
basta contactar os bombeiros ou então, 
podemos levá-los para o Canil, onde 
existem muitos outros animais à espera 
de uma família, prontos para serem 
adotados. Quem tiver as condições 
necessárias pode lá ir e adotar um 
desses patudos.
A Malta aprendeu muito e ainda houve 
tempo para conversar com a Ana 
Ornelas, a diretora da Escola Salesiana 
de Artes e Ofícios. Claro que o Agadoizó 
e o Estepilha também fizeram questão 
de aparecer! 
Foram umas horas muito bem passadas 
a aprender, a conhecer novos amigos e 
amigas e a brincar. Saímos desta escola 
de coração verdadeiramente cheio!



12 A NOSSA 
FESTA



13teM a 
Palavra! 

A presença Salesiana no Funchal tem apro-
ximadamente 70 anos. A escola, inicialmen-
te conhecida como Escola de Artes e Ofí-
cios, foi fundada pelo Pe. Laurindo Pestana 
e visava essencialmente dar instrução e um 
ofício a jovens socialmente desfavorecidos. 
Posteriormente, em 1950, e a pedido do 
Pe. Laurindo, os Salesianos assumiram a 
responsabilidade desta instituição, ficando 
conhecida como Escola Salesiana de Artes 
e Ofícios. 
Na Escola Salesiana vive-se segundo o ca-
risma de São Bosco e educa-se pelo sistema 
preventivo, baseado na razão, na religião e 
na amabilidade. Promovemos um ambiente 
sereno, de trabalho sério, construtivo, ali-
cerçado na amizade, na solidariedade e na 
interajuda. Atualmente frequentam a esco-
la cerca de 1 000 alunos distribuídos pelos 
três ciclos do Ensino Básico. 
Pretendemos uma escola onde todos pos-
sam aprender, independente das suas difi-
culdades, das suas limitações, onde se res-
peita e valoriza o ritmo individual de cada 
aluno e se criam oportunidades para uma 
aprendizagem significativa, capaz de pre-
parar os jovens para o futuro. 
Do nosso Plano Anual de Atividades cons-
tam as três festas que caraterizam a pre-
sença salesiana: a Festa da Santidade Ju-

Ana Mónica Ornelas
Diretora da Escola Salesiana 

venil, no mês de novembro, a Festa do 
Fundador dos Salesianos - São João 
Bosco, a 31 de janeiro e a Festa de N.ª 
Senhora Auxiliadora, a 24 de maio. A 
parceria com algumas entidades pú-
blicas e privadas permite-nos dinami-
zar uma série de palestras, ações de 
sensibilização, visitas de estudo, inter-
câmbios, promovendo junto dos nossos 
alunos experiências que visam o desen-
volvimento das áreas de competências 
preconizados no Perfil dos Alunos à saí-
da da Escolaridade Obrigatória. Para 
além das festas de Natal, Carnaval e 
Celebração Pascal, temos todos os anos 
o Festival “Vozes da Nossa Escola” cujo 
objetivo é divulgar os talentos vocais dos 
alunos e estimular o gosto pela música, 
ao jeito de São João Bosco que afirma-
va que “Uma casa sem música é como 
um corpo sem alma”. Ao longo do ano 
letivo, os nossos alunos, a nível externo, 
participam nas atividades do despor-
to escolar e a nível interno nos torneios 
inter-turmas. Na Biblioteca do Primei-
ro Ciclo decorrem diversos concursos: 
Soletração, Chuva de palavras, Triatlo 
Literário, Ilustração Criativa, Detetives 
de Palavras, Procuram-se poetas, entre 
outros. 
Presentemente, o nosso colégio, atra-
vés do ArtiSport, coordena todas as 
atividades extracurriculares essenciais 
à formação integral dos nossos alunos. 
Estas atividades potenciam as mais di-
versas áreas do conhecimento, assim 
como a vertente desportiva através da 
prática das modalidades de andebol, 
basquetebol, voleibol, futebol, esgrima, 
natação, judo, yoga, ginástica desporti-
va, a vertente artística e musical (dança, 
teatro, música, artecnologia), e ainda o 
enriquecimento curricular (estudo, clube 
de ciência) e as novas tecnologias (robó-
tica da programação). 



14 teM a 
Palavra! 

A nossa abordagem às crianças sobre o 
tema relacionado com o bem-estar ani-
mal foi feita através de uma apresenta-
ção baseada em imagens. Falamos do 
que eles podem fazer para proporcionar 
esse bem-estar aos animais que têm em 
casa, o que podem fazer se encontrarem 

Na Escola Salesiana falamos de um tema 
extremamente importante, pois é bom 
ensinar a população a cuidar dos animais 
de forma correta. É bom fazer esta sensi-
bilização nas escolas e ensinar os miúdos 

é o melhor! Nas advertências e conselhos 
a dar à população em geral, é preciso ex-
plicar que as pessoas têm que ter condi-
ções mínimas para poder ter animais em 
casa: se têm casota, comida e água. Os 
animais têm que estar livres, sem movi-
mentos condicionados e não devem estar 
amarrados. O espaço deve estar limpo, 
sem acumulação de dejetos. Apresentá-
mos imensas imagens às crianças para 
ser mais apelativo e contamos peque-
nas histórias que chegam ao canil para 
terem noção da realidade: nem todos os 
animais são fofinhos e saudáveis como 
eles gostam de ver, muitas vezes chegam 
doentes e não é só os cãezinhos bebés 
que precisam de família, também os cães 
adultos precisam. Tenham animais se pu-
derem ter, se não puderem não tenham. 
Não é só ter um cão no quintal que fica 
bonito, eles precisam pelo menos de uma 
hora de atenção todos os dias. Eles pre-
cisam de comida e de água, mas também 
de atenção!

animais na rua, doentes ou não. Basica-
mente devemos dar água, alimentação, 
abrigo, carinho e nunca os abandonar! 
Já em relação aos animais de rua, a pri-
meira coisa a fazer é contactar as autori-
dades. Quando são animais doentes, de-
vemos sempre contactar os bombeiros ou 
a Câmara Municipal. 
Devo dizer que neste momento o nosso 
canil está super lotado, pois há muitos 
abandonos. Há muitos cães nas ruas e 
muitas ninhadas abandonadas. 
Evitar o abandono é essencial! 
Não abandonem os vossos animais!

Mariana Melim

Veterinária da Câmara 

Municipal do Funchal 

Rubina Abreu

Veterinária da Câmara 

Municipal do Funchal 
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as nossas estrelas

Não se deve abandonar os 

cães e se encontrarmos um cão 

abandonado, devemos levá-lo 

ao veterinário.  

Luana Figueira, 9 anos

Nós não podemos abandonar os animais mesmo que eles sejam maus e feios. Temos que 
tratá-los sempre bem. 
Maria Francisca, 9 anos

O que aprendeste sobre o bem-estar animal?

Não devemos 

abandonar os nossos 

animais e temos que 

ter atenção em lhes 

dar ração e banho. 

Clara Moniz, 9 anos

Não devemos 

abandonar os 

animais e devemos 

tratá-los como 

nossos companheiros. 

Devemos brincar com 

eles, dar carinho e 

levá-los a passear.  

Maria Beatriz, 9 anos

Não podemos 

dar chocolate 

aos animais, mas 

podemos dar ração 

e ovos cozidos. Se 

encontrarmos um 

cão abandonado, 

devemos ligar para 

os bombeiros ou 

levamos ao canil. 

Afonso Camacho, 

9 anos

Os animais não devem ser 

maltratados, têm que ser 

vacinados e temos que dar 

comida apropriada. 

Luana Santos, 9 anos

Nós devemos ter atenção 
à comida que damos aos 

animais.
Dinis Barata, 9 anos

Nós não devemos abandonar os animais e aprendi também que há certas comidas que nós não lhes podemos dar.  Não devemos dar os nossos alimentos porque faz mal.Mateus Jesus, 9 anos




