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Esta foi uma semana 
em cheio! A Malta teve 
muitas atividades 
fantásticas! Foi 
assinalado o Dia de 
Darwin, o Dia Mundial 
da Rádio e ainda o Dia 
dos Namorados que, 
em muitas escolas, 
é assinalado como 
o dia do Amor ou da 
Amizade. Com estes 
três temas, juntámos 
ainda algumas 
curiosidades sobre os 
Cetáceos que falamos 
na semana passada. 
Como podes ver, temos 
uma Revista cheia de 
novidades e de temas 
muito interessantes!

Recebi muitos postais 
com mensagens cheias 
de amizade. 
Mandem-me bolos!  

2
AGADOIZÓ

Comemorou-se a 12 de fevereiro o Dia de 
Darwin. Além das descobertas importantes 
deste grande cientista que nasceu a 12 de 
fevereiro de 1809, neste dia festejou-se a 
ciência, a evolução e a humanidade. O objetivo 
do dia é ainda o de inspirar as pessoas a refletir 
e a agir cientificamente, com curiosidade e fome pela verdade, tal 
como Darwin fez. No Funchal, o Museu de História Natural do Funchal 
juntou-se às celebrações deste Dia Internacional e realizou uma 
conferência e apresentou o documentário ‘Naturalistas de Vulto na 
Madeira’, produzido pela Câmara Municipal do Funchal e realizado por 
Eduardo Costa Produções Audiovisuais.

TOMA 

NOTA!

FICHA TÉCNICA:

Artista: Raquel Martins, 5 anos

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

ESTEPILHA



33



4 nOTICIas
DA MALTA

Uma Escola, Um Jardim

Estão abertas as inscrições, até ao dia 22 de  
fevereiro, para o 24º concurso “Uma Escola, Um Jardim”. 
Promovido pelo Departamento de Educação e Qualidade 
de Vida da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do 

programa de Educação Ambiental, este concurso é dirigido 
aos Estabelecimentos de Ensino e tem quatro categorias: 
Jardim de infância / Infantário; 1º Ciclo do Ensino Básico

com Pré-escolar; 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, 
Ensino Secundário e Profissional  

e Ensino Especial.

Pilhas usadas

Os munícipes do Funchal 
receberam, juntamente com a conta 

da água, um  folheto informativo 
sobre a pilheira. Trata-se de um 
pequeno documento, cheio de 

informação e curiosidades, que 
pretende sensibilizar os munícipes 

para aderirem às boas práticas 
de reciclagem.



5

Parque Ecológico do Funchal

Nem o tempo frio é capaz de afastar os 
verdadeiros amigos do Planeta da sua 

missão. Na manhã do dia 9 de fevereiro, o 
Parque Ecológico do Funchal contou com a 
presença de 32 elementos da Associação 
das Guias de Portugal e 9 elementos do 
Clã Moisés do agrupamento 571 - Santo 

Amaro. Após o percurso interpretativo, no 
qual se observaram diferentes espécies 

indígenas, o grupo seguiu para a zona do 
Pico Alto, onde procedeu à plantação 

de espécies autóctones tais como 
Piorno e Estreleiras.

Jardins e espaços
 verdes

Esteve patente ao público, no átrio 
da Câmara Municipal do Funchal, 
uma exposição organizada pelo 

Departamento de Ciência e Recursos 
Naturais, onde foram expostos os 
diversos jardins e espaços verdes 
urbanos públicos do Funchal, com 
destaque para o Parque Ecológico 

do Funchal. Esta exposição terminou 
no dia 15 deste mês e está inserida 
na aposta da Câmara Municipal em 

dinamizar o átrio da edilidade ao longo 
de todo o ano, seja com iniciativas 
próprias, seja com exposições de 

terceiros, sendo este um espaço cada 
vez mais solicitado para o efeito, uma 
vez que por ali passam diariamente 

centenas de turistas.

Perceber o 112

A Esquadra do Funchal do Comando 
Regional da PSP realizou diversas ações 
de sensibilização junto das escolas sobre 
as regras de acionamento do número de 

emergência, no âmbito do Dia Europeu do 
112, assinalado a 11 de fevereiro. Os polícias 

que se deslocaram a várias escolas do 
Funchal falaram sobre a importância do 

número de emergência nacional, bem como 
sobre as regras de utilização do 112 e o 

impacto negativo que as chamadas falsas 
produzem na prestação dos serviços de 
emergência pré-hospitalar e de socorro  

aos cidadãos.



vamOs
pInTar6

DEscobre as diferençAS SAO 5



7

DEscobre as diferençAS SAO 5

Grandes IdeIas



8 Grandes
IdeIas



9mensaGens
para a malTa

Eu gosto do Agadoizó
É muito amigo do ambiente

O Estepilha mete dó
Ele quer fazer mal a toda a gente.

Mas as crianças não desistem
de fazer o Estepilha um amigo

do Planeta ele vai querer cuidar
E vai estar estar sempre contigo.

Alice Rodrigues, 10 anos
É o dia dos Namorados

e é preciso espalhar muito amor
neste planeta que tem mal humorados

que só sabem espalhar rancor.

Precisamos de gente feliz
Precisamos de pessoas empenhadas

A Terra assim o diz
o Ambiente quer todos de mãos dadas!

Tomás Silva, 12 anos

O nosso Planeta está a sofrer
porque as pessoas fazem poluição

Não deixemos a Terra morrer
vamos amá-la do fundo do coração!

Sofia Andrade, 8 anos
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Eu gosto da Revista da Malta
Ensina muito sobre o Ambiente

O Estepilha salta, salta
e o Agadoizó cuida da gente.

Tiago Fernandes, 9 anos

mensaGens
para a malTa

Era uma vez um Planeta
Que estava muito doente

Certo dia passou um cometa
e uma ideia veio-lhe à mente.

Espalhou um pó cheio de magia
que entrou em toda a gente

O Planeta ficou cheio de alegria
E deixou de estar doente.

Todos começaram a cuidar
E a fazer um mundo melhor

as pessoas passaram a limpar
e a espalhar mais amor.

Susana Simões, 12 anos



11mensaGens
para a malTa

Eu desejo que não se 
abandone os animais, 

nem se faça poluição. Temos de 
cuidar do nosso planeta se quisermos 
viver durante muitos e muitos anos. 

Rodrigo Santos, 5 anos

Se os adultos fossem mais 
responsáveis, não havia 

lixo no mar, nem na terra.
 As crianças vão ensinar os 

adultos a se comportar bem 
com o planeta.

Aura Margarida, 6 anos

Não destruam o que é de todos
Não façam poluição

Comecem a ter bons modos
Vamos todos dar a mão!

Cristiano Dinis, 8 anos



12 a mInha arTe

Raquel Martins, 5 anos

Núria Sousa, 8 anos
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TOMA 

NOTA!

Os nossos amiguinhos e amiguinhas da EB1/PE de São 
Filipe, escola que visitámos na semana passada, são 

extremamente cuidadosos e talentosos. É tão bom ver crianças 
verdadeiramente empenhadas nos temas lançados pela Malta. 
Para além dos desenhos maravilhosos que recebemos e muitos 

deles já publicamos, temos ainda o testemunho dos novos amigos 
e amigas da Malta sobre o que sabem a respeito dos Cetáceos!

Hugo Henriques,  9 anos 3º ano
Matias Vieira, 7 anos
2º B

Mateus Oliveira, 6 anos, 

1º. ano



1515
as nOssas esTrelas

Na Madeira existem mais 

ou menos 26. Gostava que 

os humanos não deitassem 

lixo para as águas porque 

os animais morrem. Os 

meus cetáceos favoritos 

são os golfinhos. 

Diana Santos, 9 anos

São baleias e golfinhos. 
Gostava de juntar pessoas 

para ajudar a fazer do mundo 
um lugar melhor. 

Francisca Barros, 9 anos

Existem muitas 
espécies marítimas e 
se queremos vê-las 
não podemos deitar 

lixo no mar. 
Luís Fabiano, 10 anos

Os cetáceos são importantes para manterem o equilíbrio do oceano.Tabetha Somkina, 9 anos

O que aprendeste sobre os Cetáceos?

Existem 26 espécies aqui na 
Madeira, mas em Portugal 

Continental são 28. 
Os Cetáceos são as baleias  

e os golfinhos. Maria Leonor, 9 anos




